SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS FEDERAIS EM SAÚDE E PREVIDÊNCIA SOCIAL NO ESTADO DE PERNAMBUCO

RECIFE, ABRIL DE 2011

CNTSS reuniu-se com o ministro da
Previdência Social e o presidente do INSS
No dia 14 de março, no Ministério da
Previdência, em Brasília, dirigentes da CNTSS/
CUT, e de sindicatos dos estados de Pernambuco
(Sindsprev), São Paulo, Paraíba, Rio de Janeiro,
Brasília, Ceará, Sergipe e Alagoas estiveram em
audiência com o ministro da Previdência Social,
Garibaldi Alves e com o presidente do INSS,
Mauro Hauschild.

A

audiência foi pautada
em documento protocolado pela CNTSS que
definiu 12 pontos urgentes a serem debatidos com o Governo,
frutos de discussões pendentes
com técnicos do Governo Lula.
Entre eles: jornada de trabalho;
lei que define a carga horária
dos assistentes sociais; carreira do seguro social; definição
das atribuições entre técnicos
e analistas previdenciários;
implantação e monitoramento
dos CGNAD e CGRAD’s; Mandado de Injunção 880.
Além de outras questões,
como: ponto eletrônico e humanização dos ambientes de trabalho; incorporação das gratificações; gratificação de qualificação
(GQ) e liberação de dirigentes
sindicais para as atividades.
Na audiência, o ministro Garibaldi afirmou já conhecer vários pontos em questão, pois a
CNTSS se reuniu com o presi-

dente do INSS no mês de fevereiro, quando foram apresentadas
as reivindicações da categoria.
No caso do Mandado de Injunção, o ministro disse que o
documento já está em sua mesa
para ser assinado e encaminhado
aos departamentos de Recursos
Humanos nos estados com orientação. (Leia box nesta página)
A direção da CNTSS alegou
que é preciso reduzir a jornada
de trabalho para seis horas diárias, pois os servidores não estão
agüentando o estresse e vão se
aposentar caso não tenham nenhum atrativo como, por exemplo, a incorporação das GDASS
e a redução da jornada.
O ministro disse ser favorável, e solicitou que a CNTSS
apresente uma pesquisa onde
possa comprovar que a redução da jornada de trabalho não
compromete o resultado da produtividade e que isso estimule o
servidor a permanecer na casa.

A DIRIGENTE DO SINDSPREV-PE E DA CNTSS, FRANCISCA ALVES (PRIMEIRA À DIR.),

No final dos debates, o ministro assumiu o compromisso
de instituir um grupo de trabalho formado por dois representantes do governo e dois de
cada entidade nacional, a ser
constituído no prazo de 15 dias,
com a duração de 3 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. O objetivo do novo
GT é debater e dar solução para
todas essas questões que foram
reivindicadas.
Na defesa da jornada das
assistentes sociais, a CNTSS
argumentou que o decreto é
claro, e que os outros Ministérios e Estados já reduziram a

Em Pernambuco

Fórum dos servidores federais
lança campanha salarial
No dia 16 de março, dia do
aniversário do Sindsprev-PE,
foi realizado o lançamento da
Campanha Salarial Unificada
2011 dos Servidores Federais,
em Pernambuco, com um ato
público em frente ao Hospital
das Clínicas, na Cidade Universitária.
Organizado pelo Fórum
Estadual dos Servidores Federais, o movimento é coordenado pela CUT-PE, com participação do Sindsprev, Sintrajuf, Sindsep, Sintufepe e
SINPRFPE.
Fique por dentro dos eixos da
Campanha Salarial Unificada:
>Contra qualquer reforma
que retire direitos dos trabalhadores;

JOSÉ
BONIFÁCIO,
COORDENADOR
GERAL DO

SINDSPREV-PE

>Regulamentação/institucionalização da negociação coletiva no setor público e direito
de greve irrestrito;
>Retirada dos PLs, MPs e
decretos contrários aos interesses dos servidores públicos - PL 549/09, PL 248/98, PL
92/07, MP 520/09 e demais proposições;
>Cumprimento por parte do

governo dos acordos firmados e não cumpridos
>Paridade entre ativos,
aposentados e pensionistas;
> Definição de data-base –
1º de Maio;
>Política salarial permanente com reposição inflacionária, valorização do salário
base e incorporação das gratificações. (Leia mais na pág. 3)

PARTICIPOU DA AUDIÊNCIA

tério documentos que comprovem essa veracidade, para que
ele possa ter mais subsídios
para uma tomada de decisão.

carga horária sem prejuízo dos
salários.
O ministro solicitou que a
CNTSS encaminhe ao minis-

Assinada Instrução Normativa relativa ao Mandado
de Injunção que beneficia servidores do INSS
O ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho e o
presidente do INSS, Mauro Hauschild, assinaram a Instrução
Normativa nº 53/PRES/INSS, de 22 de março de 2011, que dispõe sobre os procedimentos relativos à concessão de aposentadoria especial dos servidores integrantes do Quadro de Pessoal
do INSS, beneficiados pelos Mandados de Injunção nº 992 e
1002 do Supremo Tribunal Federal - STF, bem como em outras
ações de mesma natureza, com idêntico pedido e provimento
judicial. (Leia mais no encarte Jurídico)

Sindsprev convoca
assembléia dos servidores
ex-celetistas do ex-Inamps
Na quinta-feira,
7 de abril de 2011, às 15h,
no auditório do Sindsprev,
ocorrerá assembléia dos servidores
ex-celetistas do ex-Inamps, processo
1562/89, 5ª Vara do Trabalho.
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É importante a presença
de todos os servidores.
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Artigo

O SUS e sua
última chance
CARUARU - DISCUSSÃO PROVEITOSA

Francisco Batista Júnior*
Nenhuma das vertentes que reivindicam para si o diagnóstico das dificuldades que o SUS (Sistema Único de Saúde) enfrenta tem, na verdade, entrado no debate central.
Afinal, a questão é muito mais grave e envolve, além do
financiamento e gestão, o modelo de atenção, a relação público-privado, a força de trabalho, o controle social e a impunidade, que é a regra.
Contra-hegemônico, a principal e mais poderosa ameaça à histórica e predadora ação patrimonialista do Estado
brasileiro, tudo vem sendo feito para evitar sua plena consolidação. Pensado como política de Estado que deveria ser
imune aos governos, o SUS tem sido desconstruído por políticas absolutamente dessintonizadas de seus princípios e
arcabouço jurídico.
Desde a contratação de serviços, dos mais simples aos
mais especializados, em substituição ao público, passando
pela intermediação de mão de obra por meio de empresas
e cooperativas, até a entrega da própria gestão dos serviços
públicos a grupos privados, tudo no sistema foi transformado num grande e privilegiado balcão de negócios, as “parcerias”, para atendimento dos mais variados interesses.
Essa é a raiz dos escândalos que assolam o país, sob silêncio assustador dos que deveriam zelar pelo cumprimento
das regras do jogo, como o Ministério da Saúde e o Poder
Judiciário.
Se quisermos resgatar a proposta mais
Com a frágil
includente e demoestrutura que
crática, o Ministério
caracteriza a
da Saúde deve ter
maioria dos nossos
uma orientação únimunicípios, é urgente
ca, sintonizada com
uma participação
a estrita obediência
maior dos entes
aos princípios do
estaduais e federal
SUS, não cabendo
sob qualquer hipótese acordos ou conchavos que visem a acomodação de diferentes grupos e/ou
interesses políticos.
Com a frágil estrutura que caracteriza a maioria dos nossos municípios, é urgente uma participação maior dos entes
estaduais e federal, por meio de um financiamento adequado e pactuado de acordo com as suas reais necessidades, e
uma cooperação técnica que permita a superação dos limites
que decorrem da insuficiente capacitação de um número razoável de gestores, com ênfase absoluta na atenção básica.
É preciso que haja profissionalização e democratização
da gestão, bem como a autonomia administrativa e orçamentária dos serviços, com a finalidade de combater a ingerência
político-partidária, exercida por meio das OS (Organizações
Sociais), Oscips (Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público) e fundações.
Outra medida é a criação do serviço civil em saúde e da
carreira única do SUS para todos os profissionais, valorizando a qualificação, a interiorização, o tempo de serviço e a
dedicação exclusiva. Tais ações serão fundamentais na estruturação da rede pública, superando a absoluta dependência dos onerosos serviços contratados, ampliando em consequência a oferta e o acesso aos serviços.
Por fim, o respeito às decisões, a soberania e a autonomia
dos Conselhos de Saúde e o combate sem tréguas à impunidade promoverão o definitivo salto de qualidade necessário
à afirmação plena do sistema. Para nós, o SUS pode ter sua
última chance, a depender da decisão política adotada.
Fonte: Folha de S. Paulo, 22/03/2011
* Francisco Batista Júnior, 56, farmacêutico, é integrante do Conselho Nacional de

GARANHUNS - DEBATE PARTICIPATIVO

Avaliação de Desempenho

Debate com servidores do INSS
e do MS em Caruaru e Garanhuns
O Sindsprev-PE realizou debates sobre a avaliação de desempenho com a categoria, na
Região do Agreste. Nos dias
17 e 18 de março, em Caruaru,
debateu, respectivamente, com
os servidores do INSS e do Ministério da Saúde, lotados no
Agreste.
Nos dias 24 e 25 de março,

em Garanhuns, o tema foi discutido, respectivamente, com
os servidores do Ministério da
Saúde e servidores do INSS ligados à Gerência Executiva de
Garanhuns. Os debates foram
participativos e proveitosos.
Agora, a discussão está sendo
estendida aos locais de trabalho
da Região Metropolitana do Re-

cife, já iniciada pela Policlínica
Centro, no dia 23 de março.
O Sindsprev, em conjunto
com a CNTSS, vai continuar
lutando na apresentação de
propostas que defendam os direitos e satisfaçam as reivindicações dos servidores do INSS
e MS no tocante a avaliação de
desempenho.

Último prazo - Avaliação de Desempenho

Dia Mundial da Saúde

Servidor do MS tem
até o dia 8 de abril
para se cadastrar

Luta contra a
resistência
microbiana

O Sindsprev-PE orienta
os servidores do Ministério
da Saúde (MS), cedidos ou
não, para fazerem o cadastro e ficarem habilitados ao
processo de avaliação de
desempenho. O prazo para
cadastramento foi prorrogado até o dia 8 de abril de
2011, conforme divulgado
pelo Governo Federal.
Para fazer o cadastro,
o servidor deve acessar a
página
http://sad.saude.
gov.br/ e efetuar o cadastro
no Sistema de Avaliação
de Desempenho (SAD).
Consulte o passo a passo
de acesso ao SAD por meio

Saúde, que presidiu de novembro de 2006 a fevereiro de 2011

Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais em Saúde
e Previdência Social no Estado de Pernambuco
Rua Marques de Amorim, 174, Ilha do Leite, Recife, PE.
CEP 50070-330. Fone: (81) 2127-8333. Fax: (81) 2127-8325.
www.sindsprev.org.br E-mail: siprevpe@uol.com.br.

do endereço www.saude.
gov.br/gestaodepessoas. A
prorrogação foi necessária
devido ao baixo quantitativo de servidores cadastrados no SAD até o momento.
Alertamos a importância do empenho de todos
quanto ao cumprimento
do novo prazo para que
não haja prejuízos aos servidores. Também é fundamental que o servidor
se informe no órgão onde
está trabalhando se foi cadastrado no SAD, como
também para conhecer seu
avaliador.

O Dia Mundial da Saúde 2011 é dedicado à luta
contra a resistência microbiana. Trata-se de um grande obstáculo ao êxito no
controle do HIV, da malária
e da tuberculose, três
das principais causas
da mortalidade por
doenças infecciosas no planeta.
Quando se fala nesse assunto, muita gente pensa
logo em assistência médica,
hospital, remédio… No entanto, isso constitui apenas
um componente nesta área.
Muitas vezes, é mais importante ter água potável, ambiente e alimentos saudáveis. Tudo isso, quando bem
feito, resulta em um bom
nível de saúde pública.
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Eixos da campanha salarial
unificada dos servidores federais
não possui uma lei que regulamente a greve no setor, nem
a negociação. A regulamentação da negociação coletiva
e o direito irrestrito à greve
são lutas históricas do movimento sindical como instrumentos legítimos da classe
trabalhadora. Sem a negociação coletiva, o governo não
é obrigado a dialogar com os
servidores.

n CONTRA QUALQUER
REFORMA QUE RETIRE
DIREITOS DOS
TRABALHADORES
Logo nos primeiros dias de
governo, a presidente Dilma
Rousseff anunciou um corte de
R$ 50 bilhões no orçamento da
União, atingindo, entre outros
setores, a realização de concurso público, o que compromete
a qualidade no serviço público.
Toda vez que o governo está
com a corda no pescoço quem
sofre são os trabalhadores, com
a falta de investimento neste
setor, aumento de impostos,
sem falar das inúmeras reformas previdenciárias que foram
retirando direitos e vantagens
da classe trabalhadora. A CUT,
o Sindsep, o Sintrajuf, o Sindsprev, o Sintufepe e o SINPRFPE
são contra qualquer tentativa de
reforma que possa retirar direitos dos trabalhadores.
n PARIDADE ENTRE
ATIVOS, APOSENTADOS
E PENSIONISTAS
Depois de dedicar anos de
suas vidas ao trabalho, os aposentados e pensionistas têm
seus salários reduzidos. Tudo
isso porque o governo criou, ao
longo dos anos, as gratificações
de desempenho e, através deIas,
até hoje são concedidos reajustes diferenciados para os ativos,
aposentados e pensionistas.lsso

LUIZ EUSTÁQUIO DESTACA A IMPORTÂNCIA DA MOBILIZAÇÃO

é uma injustiça e precisa ser
combatido. Os servidores públicos federais defendem a isonomia entre ativos, aposentados
e pensionistas, inclusive nos
enquadramentos nos planos de
cargos, carreira e salários.
n RETIRADA DOS PLs,
MPs E DECRETOS
CONTRÁRIOS
AOS INTERESSES DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
Tramita no Congresso Nacional uma série de projetos de
lei prejudiciais ao servidor público. Entre eles destacam-se os
Projetos de Lei (PL) 549/09, que
congela investimentos no setor
público até 2019 e o 248/98, que
possibilita a demissão de servi-

dores por insuficiência de desempenho, através de avaliações
funcionais arbitrárias. Também
está no Congresso a Medida Provisória (MP) 520/10, que permite
contratos temporários, dispensa
de licitações e contratações por
concurso na saúde pública. Esses e outros PLs e MPs representam uma grave ameaça ao
servidor e ao serviço público e
devem ser combatidos por toda
a sociedade.
n REGULAMENTAÇÃO
/INSTITUCIONALIZAÇÃO
DA NEGOCIAÇÃO
COLETIVA NO SETOR
PÚBLICO E DIREITO
DE GREVE
O funcionalismo público

n POLÍTICA SALARIAL
PERMANENTE COM
REPOSIÇÃO
INFLACIONÁRIA,
VALORIZAÇÃO
DO SALÁRIO BASE
E INCORPORAÇÃO
DAS GRATIFICAÇÕES
Com uma defasagem salarial histórica e sem nenhuma
valorização na carreira, os
servidores públicos federais
contam, hoje, com as chamadas gratificações - verdadeiros penduricalhos - para aumentar sua renda. O problema é que essas gratificações
podem ser retiradas a qualquer momento, já que não são
salário, e, muitas vezes, são
concedidas de forma equivocada e injusta, sobretudo nas
gratificações de desempenho.
Por conta disso, os servidores
federais querem a incorporação dessas gratificações no

salário base, além de defenderem uma política salarial
de reposição da inflação que
valorize a categoria.
n CUMPRIMENTO
DOS ACORDOS
FIRMADOS E
REVISÃO DOS PCCSs
O governo assinou com
várias categorias do serviço
público federal acordos setoriais que até agora não foram cumpridos. O movimento sindical que representa o
funcionalismo quer o cumprimento de todos os acordos pendentes e a revisão dos
Planos de Cargos, Carreiras e
Salários (PCCS).
n DEFINIÇÃO DE
DATA-BASE
(1º DE MAIO)
Sem direito a negociação
coletiva, os servidores públicos federais ainda não têm
data-base. Por isso, defendem uma data-base para 1º de
maio, como uma das formas
de serem ouvidos, anualmente, pelo governo. É a maneira
mais democrática de uma categoria negociar com o patrão
e garantir o cumprimento do
artigo 39 da Constituição Federal.

Assistentes sociais realizaram paralisação de 24 horas
No dia 1º de março, assistentes sociais do INSS realizaram uma paralisação
de 24 horas em defesa da
jornada de 30 horas, sem redução salarial. O Sindsprev
promoveu ato público, em
frente à Superintendência
Regional Nordeste do INSS,
com a participação expressiva da categoria de Recife,
Olinda, Paulista, Barreiros,
Garanhuns, Caruaru, Afogados da Ingazeira, além da
Paraíba.
Com camisas padronizadas, faixas, apitos, narizes
de palhaço, os manifestantes fecharam a rua Siqueira
Campos durante 15 minutos
e distribuíram carta aberta à
população. Durante o ato, foi
apresentada uma encenação
teatral e cantada a música de
Capiba “Madeira que cupim
não rói”, adotada como hino
da luta do serviço social. “E
dizer bem alto que a injustiça dói, nós somos madeira
de lei que cupim não rói”.
Depois da manifestação,
uma comissão da categoria
foi recebida pelo superintendente regional Nordeste
do INSS, André Fidélis, que
ouviu as explicações dos motivos do movimento. Apesar

CATEGORIA FECHA A RUA SIQUEIRA CAMPOS, NO CENTRO DO RECIFE

de reconhecer que a lei deve ser
respeitada, o superintendente afirmou que vai cumprir a
orientação normativa do Ministério do Planejamento.
Os assistentes sociais protestaram contra o descumprimento
da Lei 12. 317/2010, que prevê
a jornada de trabalho de 30 horas sem redução salarial. No dia
02 de fevereiro, o Ministério do
Planejamento publicou Orienta-

ção Normativa Nº 01/2011, instituindo a jornada opcional de
30 horas, porém com redução
proporcional da remuneração.
Além de dirigentes do
Sindsprev, participaram também do ato de protesto, assistentes sociais da UFPE, estudantes
de Serviço Social, representantes da Associação de Parkinson
de PE, Conselho Regional de
Serviço Social (CRESS).

Estresse e indignação - A
medida do governo provocou
indignação aos trabalhadores e
trabalhadoras do serviço social,
que sofrem com o processo de
adoecimento devido ao intenso
ritmo de trabalho e pressão a
que estão submetidos, além da
natureza do tipo de função que
realizam. Assim como alguns
profissionais de saúde, a categoria apresenta um dos maiores

índices de estresse, fadiga
mental, doenças ocupacionais, desgaste físico e psicológico.
No INSS, já existem
outras categorias contempladas com a redução da
jornada de trabalho, sem
redução salarial, a exemplo
de jornalistas, terapeutas
ocupacionais e fisioterapeutas.
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Aniversário dos 22 anos do Sindsprev
comemorado com muita alegria
No dia 20 de março, no Centro de Formação e Lazer (CFL),
foi realizada, em grande estilo,
a comemoração do aniversário
de 22 anos do Sindsprev-PE.
Na oportunidade, foram homenageadas as mulheres da
Saúde e Previdência Social, pois
este ano o Dia da Mulher, 8 de
março, coincidiu com a terçafeira de Carnaval. Vale lembrar
que o Sindicato foi fundado em
16 de março de 1989.
Foi um dia marcado por muita animação, com atrações musicais e atividades dirigidas à
saúde e beleza da mulher.
Parabéns a todas essas mulheres que marcam nossa história.

JUNTOS SOMOS FORTES: ESTAMOS TODOS DE PARABÉNS!

Carnaval 2011

Bloco Passando o Rodo arrastou multidão pelas ruas do centro
No dia 4 de março, sexta-feira
de carnaval, o Bloco Passando o
Rodo contagiou animada multidão pelas ruas do centro da cidade, ao som das orquestras de
frevo Maestro Régis e Frevarte,
além do boneco Garoto da Tarde.
A participação de um grupo
de caboclinho e arte estampada na camisa caracterizaram
uma homenagem do Passando o Rodo a essa manifestação
da cultura pernambucana. No
ano passado, foi destacado o
caboclo de lança do Maracatu
Rural. No próximo ano, teremos mais novidades.

Organizado pelo
Sindsprev, o desfile atinge a marca de 18 anos
consecutivos,
mantendo
a tradição de brincar com
tranqüilidade e fazer uma
sátira política. Este ano, o
tema foi “Passando o Rodo
no Ponto Eletrônico”, em
protesto às precárias condições de trabalho da categoria.
Após a concentração em
frente à sede do Sindicato,
o bloco percorreu o corredor da avenida Conde da
Boa Vista, tendo como ponto final a rua da Aurora.
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Ajuizada ação para
os assistentes
sociais do INSS
Em
24/03/2011,
o
Sindicato ajuizou o Processo 000450941.2011.4.05.8300, 2ª Vara Federal,
requerendo a redução da carga horária das assistentes sociais do INSS de
40 (quarenta) para 30(trinta) horas semanais, bem como o pagamento das
horas extras desde a edição da Lei
12.317, de 26/08/2010. Aguardando
decisão.

Sindicato ajuíza ação
para os concursados do
INSS de 2004
Também foi ajuizado o Processo
0004508-56.2011.4.05.8300, 1ª Vara
Federal, requerendo a redução da
carga horária dos servidores do INSS
que fizeram o concurso, com base
no Edital 001/2004 de 40 (quarenta)
para 30(trinta) horas semanais, bem
como o pagamento das horas extras
desde a edição da Lei 11.960, de 02
de fevereiro de 2009. Aguardando
decisão.

Assinada Instrução Normativa relativa
ao Mandado de Injunção dos servidores do INSS
O ministro da Previdência Social,
Garibaldi Alves Filho e o presidente
do INSS, Mauro Hauschild, assinaram a Instrução Normativa (IN) nº
53/PRES/INSS, de 22 de março de
2011, que dispõe sobre os procedimentos relativos à concessão de aposentadoria especial dos servidores
integrantes do Quadro de Pessoal do
INSS, beneficiados pelos Mandados
de Injunção nº 992 e 1002 do Supremo Tribunal Federal - STF, bem como
em outras ações de mesma natureza,
com idêntico pedido e provimento
judicial.
O Sindicato esclarece que os servidores que optarem pela aposentadoria especial terão sérias perdas
em relação à aposentadoria, uma vez
que, de acordo com o art. 5. º da instrução normativa, os servidores perderão a paridade constitucional.

“Art. 5º - O servidor aposentado
com fundamento na aposentadoria
especial de que trata esta Instrução
Normativa permanecerá vinculado ao
Plano de Seguridade Social e não fará
jus à paridade constitucional.”
Desta forma, o Sindicato orienta
aos servidores que não requeiram a
aposentadoria especial, devendo buscar orientação jurídica na Secretaria
de Assuntos Jurídicos no momento da
aposentadoria.
Os servidores que desejarem ingressar na Justiça para averbar o tempo
insalubre posterior ao Regime Jurídico
Único (RJU), para fins de revisão do
abono de permanência ou aposentadoria, deverão apresentar os seguintes
documentos:
1. Cópias simples dos contracheques, a partir de janeiro de 1991 até
a data do mês anterior que for protoco-

lar no Sindicato;
2. Cópia simples da cédula de
Identidade;
3. Cópia simples do CPF;
4. Comprovante de residência;
5. Laudos concessórios do adicional de insalubridade referente
ao período que for requerer a averbação, os quais poderão ser adquiridos junto ao setor de Recursos
Humanos do local de trabalho ou
diretamente no Setor de Recursos
Humanos do órgão;
Esclarecemos que a exigência
do laudo foi acrescentada na relação de documentos em virtude de
determinação judicial, bem como
através da Orientação Normativa
n.º 10, de 05 novembro de 2010,
que exige para averbação do tempo insalubre a existência de laudo
médico.

Imposto de
Renda 2011
Esclarecemos que, no dia 07
de fevereiro de 2011, foi publicada a Instrução Normativa RFB
n.º 1.127/2011, da Receita Federal do Brasil, que dispõe sobre
a apuração e tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, decorrentes de processos
judiciais, o que reduzirá muito
o imposto de renda a pagar dos
processos judiciais recebidos
pelos servidores no exercício de
2010 e 2011.
O Sindicato enviou carta aos
servidores que receberam processo judicial, esclarecendo os
procedimentos para declaração
do imposto de renda relativo aos
valores recebidos judicialmente.
Em relação aos servidores
que já declararam o valor e pagaram o imposto de renda a maior,
o Sindicato está requerendo a
devolução, mediante ação judicial.

Acompanhe o andamento das suas ações
n CORREÇÃO DO PCCS
– Período de 88/90
Processo 1562/89 (ex-celetistas do
ex-Inamps), 5ª Vara do Trabalho – Foram expedidos os precatórios e as Requisições de Pequeno Valor, recebendo
os números 111/2010 e 112/2010, respectivamente. A Fazenda Nacional foi
intimada para informar quais servidores possuem dívida com a Fazenda
Pública, porém apresentou as informações fora do prazo, tendo a juíza presidente do Tribunal Regional do Trabalho indeferido o pedido de compensação em virtude de a manifestação ser
intempestiva, ou seja, fora do prazo. A
verba para pagamento das RPVs foi liberada em 12.11.2010. O perito ULISSES SCAIRATO FILHO, integrante da
comissão de peritos, apresentou petição junto à Presidência do Tribunal
Regional do Trabalho, alegando erro
material nos cálculos que ele mesmo
apresentou. Em razão disso, o desembargador vice-presidente determinou a
manifestação do Sindicato e da União
Federal e dos demais peritos para falar
com urgência sobre as alegações do perito.
O Sindicato já se manifestou e requereu o pagamento das RPVs. Os demais peritos não concordaram com o
entendimento apresentado pelo perito
Ulisses. A União retirou os autos e não
apresentou nenhuma contestação aos
valores. Em 15/02/2011, o mesmo perito apresentou nova petição, insistindo
na alegação de erro nos cálculos e afirmando existir litispendência em relação a alguns autores. O Sindicato foi
notificado e apresentou defesa, requerendo o indeferimento das petições do
perito por falta de legitimidade para requerer revisão dos valores, bem como
a sua destituição em razão do tumulto
processual que vem causando. A juíza
vice-presidente determinou a remessa
dos autos ao Juízo da execução para
pronunciamento, tendo o mesmo despachado, informando que cabe ao Tribunal Regional do Trabalho analisar o
pedido do perito, uma vez que o requerimento foi dirigido ao TRT. Aguardando decisão.
Esclarecemos que, em virtude da
manifestação do perito, o pagamento das RPVs (valores menores que 60
salários mínimos) foi suspenso até
decisão da vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho. Após manifestação, a desembargadora vicepresidente decidirá se acata ou nega
o pedido do pedido de revisar os cálculos.
Em relação aos servidores com
valores superiores a 60 salários mínimos, segundo informação colhida
no Tribunal Regional do Trabalho, a
verba será liberada no mês de maio
próximo, devendo o pagamento ocorrer a partir do segundo semestre,

caso não seja acolhido o pedido de
revisão dos valores.
Processo 1561/89 (ex-celetistas do
ex-INPS), 6ª Vara do Trabalho – O
Sindicato requereu a habilitação dos
herdeiros remanescentes, que apresentaram a documentação completa
no Sindicato. As habilitações foram
homologadas. O Sindicato apresentou
rateio dos valores. Expedido alvará
para pagamento aos herdeiros, os quais
receberão os depósitos nas contas-correntes por eles indicadas.
Processo 1583/89 (ex-celetistas do
ex-Iapas), 4ª Vara do Trabalho - O
Sindicato requereu a habilitação dos
herdeiros dos servidores falecidos,
tendo o juiz homologado os pedidos
de habilitação. O Sindicato elaborou
o rateio dos valores. O juiz determinou a intimação do INSS para se pronunciar sobre os valores apresentados
pelo Sindicato. O INSS não concordou
com o rateio apresentado pelo Sindicato, sendo o processo remetido à Contadoria da Vara para elaborar novos
cálculos. A Contadoria elaborou novo
rateio, tendo sido expedido alvará para
pagamento em relação aos herdeiros
já habilitados. Em relação aos demais
herdeiros, o INSS foi intimado e se
pronunciou sobre os pedidos de habilitação. Aguardando homologação das
habilitações.
Processo 490/91, 9ª Vara do Trabalho (Diferença da GAE), INSS – Os valores já foram depositados nas contascorrentes dos servidores. O INSS foi
intimado para apresentar as fichas financeiras dos servidores remanescentes e juntou parcialmente os documentos. O Sindicato requereu a intimação
do INSS para juntar as fichas financeiras do período de janeiro de 1991 a dezembro de 1993, em relação a todos os
substituídos. Aguardando cumprimento. O INSS apresentou as fichas financeiras dos servidores e o Sindicato foi
intimado para apresentar execução do
julgado em 30 dias. Aguardando elaboração dos cálculos.
Processo 90000872-7, 5ª Vara Federal (estatutários ativos em 1990 do
ex-Iapas) - O INSS apresentou impugnação aos precatórios, tendo o juiz negado a referida impugnação e aplicado
multa por litigância de má-fé. O INSS
apresentou agravo de instrumento
contra a decisão do juiz que negou a
impugnação, tendo a desembargadora
convocada, Amanda Lucena, concedido liminar para suspender o pagamento dos precatórios até o julgamento do
mérito do agravo de instrumento. O
Sindicato apresentou as contrarrazões
e requereu ao desembargador relator
Paulo Gadelha o não conhecimento do
Agravo de Instrumento do INSS, uma

vez que o mesmo não juntou os elementos necessários ao exame da controvérsia. O relator concedeu o prazo
de cinco dias para que o INSS junte as
planilhas de cálculos que não foram
juntadas no momento da interposição
do Agravo de Instrumento. O Sindicato interpôs Agravo Regimental, ao qual
foi negado provimento. O Sindicato interpôs recurso especial contra a decisão. O Recurso Especial n.º1161204 do
Sindicato foi admitido e distribuído ao
ministro Félix Fischer, Quinta Turma
do Superior Tribunal de Justiça. Ao
Recurso Especial interposto pelo Sindsprev foi negado seguimento, tendo o
Sindicato interposto Agravo Regimental, ao qual foi negado provimento. O
relator determinou a remessa dos autos
à Contadoria para esclarecer as dúvidas suscitadas nos cálculos pelo INSS.
A Contadoria do Tribunal apresentou
informação, dizendo em suma que os
valores devem ser limitados à edição
da Lei 8.460/92, uma vez que esta determinou em definitivo a incorporação
do PCCS aos vencimentos dos substituídos. O Sindicato se pronunciou
contrário às informações da Contadoria. O INSS concordou com as informações da Contadoria, requerendo a
limitação dos valores a agosto de 1992,
data da publicação da Lei 8.460/92. No
julgamento ocorrido em 14.10.2010,
a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal negou provimento ao Agravo de
Instrumento interposto pelo INSS, sob
o fundamento de que a revisão dos
cálculos requerida pelo INSS viola a
coisa julgada operada nos embargos
à execução, bem como suas alegações
encontram-se preclusas. A Procuradoria Federal apresentou embargos de
declaração, os quais foram negados.
O INSS apresentou Recurso Especial
e Extraordinário, bem como Medida
Cautelar Inominada n.ºMCVP 2912,
requerendo liminar para suspender o
pagamento até o julgamento dos recursos interpostos. O desembargador vicepresidente Marcelo Navarro concedeu
liminar para suspender o pagamento
até o julgado dos recursos interpostos.
O Sindicato apresentou embargos declaratórios e requereu efeito modificativo para sustar a liminar, ao qual foi
dado provimento, tendo sido expedido
alvará para pagamento. Todos os servidores e herdeiros já receberam seus
créditos. O INSS foi intimado para, no
prazo de 45 dias, apresentar o valor da
contribuição previdenciária dos autores. Aguardando cumprimento.
Esclarecemos que o INSS apresentou Medida Cautelar 17.658-PE perante o Superior Tribunal de Justiça,
requerendo liminar para suspender o
pagamento do valor da contribuição
previdenciária retida nos autos. O Presidente do STJ, no exercício da Presidência, Ministro Félix Fischer, indeferiu a liminar, tendo o INSS apresenta-

do agravo regimental, o qual também
foi negado.
Processo 910001398-6 (estatutários
ex-Inamps), 3ª Vara Federal – Foi aprovado o Plano de Cargos, Carreiras e Salários, instituído pela Lei 11.355/2006,
antiga Medida Provisória 301/04. Na
folha de novembro de 2007 foram pagos integralmente os valores referentes
à implantação do PCCS do período de
maio de 2002 a dezembro de 2003. A
juíza marcou audiência com o Sindicato e a AGU para definição dos parâmetros de cálculos. Na audiência
realizada, a juíza concedeu o prazo de
30 dias para a União Federal apresentar os parâmetros, sendo que a mesma
requereu prorrogação por mais 30 dias.
Em 28/11/2008, a AGU apresentou os
parâmetros de cálculos. O Sindicato
foi intimado e contestou a metodologia aplicada pela União Federal. A juíza definiu os parâmetros de cálculo,
tendo a AGU apresentado Agravo de
Instrumento contra a decisão, ao qual
foi dado parcial provimento, para limitar os cálculos a agosto de 1992. O
Sindicato interpôs Recurso Especial
contra essa decisão. A União Federal
também interpôs Recurso Especial e
Extraordinário. O Recurso Especial e
o Extraordinário da União foram admitidos, bem como o Recurso Especial
do Sindicato, requerendo o restante do
período de setembro de 1992 a maio
de 2002. Estamos apresentando a execução desmembrada em grupos de 10
autores, referente ao período de janeiro de 1988 a agosto de 1992, conforme
decisão proferida no Agravo de Instrumento. Aos servidores para cujos cálculos houve a concordância da União, os
precatórios foram expedidos. A União
apresentou a Medida Cautelar 17614PE, requerendo liminar no Superior
Tribunal de Justiça para suspender o
pagamento dos precatórios, a qual foi
indeferida, tendo apresentado agravo
regimental, que também foi indeferido
no dia 22.02.2011. Segundo informação do Tribunal Regional Federal, os
servidores com valores inscritos em
precatórios e que não tenham débitos junto à Receita Federal do Brasil,
receberão a partir de 16 de maio de
2011. Os servidores com débitos junto
ao Fisco terão os valores bloqueados e
remetidos ao Juízo da execução para
ser feita a compensação dos valores e
liberado o saldo remanescente.
Em relação aos demais servidores,
o Sindicato está providenciando junto à secretaria da 3ª Vara Federal, a
expedição dos precatórios para pagamento no próximo ano.
Esclarecemos que os servidores
devem acompanhar o andamento
através dos processos de execução
desmembrados, disponíveis no site
Jurídico Web do Sindicato. www.sindsprev.org.br.

n CORREÇÕES DO PCCS
– Período 91/96
Processo
0004380-70.2010.4.05.
8300, 6ª Vara Federal (ex-celetistas do
ex-Inamps) - A União Federal foi citada e apresentou contestação. O Sindicato apresentou réplica. Aguardando
sentença. Em 05/11/2010, foi preferida sentença parcialmente procedente,
condenando a União Federal a corrigir
a parcela do PCCS no período de janeiro de 1991 a agosto de 1992, data da
publicação da Lei 8.460/92. O Sindicato apresentou recurso de apelação, requerendo ainda o período de setembro
de 1992 a novembro de 1996, data em
que foi incorporado. A União Federal
foi intimada e apresentou recurso de
apelação, que foi distribuído para a 3ª
Turma do Tribunal Regional Federal.
Aguardando julgamento.
n CORREÇÕES DO PCCS
– Período 91/92
Processo 2005.83.00.014976-5, 2ª
Vara Federal (ex-celetistas do ex-INPS)
– Julgado improcedente - O Sindicato
apresentou recurso de apelação, o qual
foi distribuído para o relator Wladimir
Souza Carvalho (AC439031-PE), tendo
o Tribunal negado provimento à apelação do Sindicato. O Sindicato apresentou embargos declaratórios, os quais
foram negados. O Sindicato apresentou
recurso especial e o INSS apresentou
as contrarrazões. Negado seguimento
ao Recurso Especial do Sindicato. O
Sindicato apresentou agravo de instrumento. Aguardando decisão.
Processo
2005.83.00.016349-0,
2ª Vara Federal (ex-celetistas do exIapas) - Julgado improcedente - O
Sindicato apresentou recurso de
apelação, o qual foi distribuído para
o relator Wladimir Souza Carvalho
(AC449068-PE), tendo o Tribunal negado provimento à apelação do Sindicato. O Sindicato apresentou embargos declaratórios, os quais foram
negados. O Sindicato apresentou recurso especial e o INSS apresentou as
contrarrazões. Aguardando decisão de
admissibilidade.
n URP’S - UNIDADES
REFERÊNCIA DE PREÇOS
Processo 491/91 (ex-celetistas
INSS), 8ª Vara do Trabalho – Expedido alvará para pagamento a todos os
herdeiros habilitados. O Banco do Brasil já efetivou os depósitos nas contascorrentes dos mesmos. Os valores dos
servidores remanescentes foram homologados, sendo o INSS citado para
se pronunciar. A Procuradoria do INSS
concordou com os valores. As RPVs foram expedidas. Aguardando liberação
de verba para pagamento.
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Processo 492/91, ex-celetistas exInamps, 12ª Vara do Trabalho – O Tribunal do Trabalho solicitou à Vara que
encaminhe nova relação com os valores atualizados com os CPFs de todos
os servidores. O Sindicato foi intimado
para informar os CPFs dos servidores
desaparecidos, tendo requerido prazo
para atender à intimação judicial.
Processo 91.000888-5, estatutários
ativos ex-Iapas, 6ª Vara Federal - A
maioria dos servidores já recebeu seus
créditos. Em relação aos servidores remanescentes, o INSS foi intimado para
apresentar os contracheques daqueles
que ainda não têm valor. Aguardando
expedição de RPV´´s para os servidores remanescentes.
Processo 91.000887-7, estatutários ativos ex-Iapas, 9ª Vara Federal
– Aguardando pagamento das RPV’s
para os servidores remanescentes.
Processo 910000891-5, estatutários aposentados ex-Inamps, 9ª Vara
Federal – O processo foi julgado procedente, condenando a União Federal
a pagar a correção das URPs no percentual de 7/30 avos nos meses de abril e
maio de 1988, com juros e correção.
O Sindicato apresentou a execução
dos valores. A União Federal concordou com os valores apresentados pelo
Sindicato. O Sindicato está enviando
carta aos servidores para recebimento
das RPV’s de acordo com a liberação
feita pelo Tribunal Regional Federal.
Os interessados devem aguardar a correspondência do Sindicato.
n ANUÊNIO
(adicional de tempo de serviço a
cada ano trabalhado)
Processo 930002677-1, 2ª Vara
Federal, AR 1091, servidores ex-celetistas do Ministério da Saúde – Essa
ação tinha sido negada e o Sindicato
apresentou ação rescisória – AR 1091,
no Superior Tribunal de Justiça, tendo
sido julgada procedente para reconhecer o direito dos servidores a receberem o adicional de tempo de serviço,
desde a data da implantação do Regime Jurídico Único, ou seja, de 12 de
dezembro de 1990 até 1999. Processo
transitado em julgado. O juiz determinou o desmembramento do processo
em grupos de 30 autores. O Sindicato
está apresentando o desmembramento da ação e os servidores estão sendo
convocados por grupos. Os interessados devem aguardar serem chamados
no Sindicato para apresentar a documentação.
Processo 990010299-1, 6ª Vara Federal, servidores ex-celetistas do INSS
– Ação julgada procedente. O Sindicato apresentou à Justiça os cálculos dos
servidores que não fizeram acordo.
O INSS foi citado para falar sobre os
cálculos desse primeiro grupo, tendo
apresentado embargos à execução. Em
relação aos demais servidores que não
realizaram acordo e que apresentaram
as fichas financeiras, os cálculos já foram elaborados e o Sindicato encaminhou à Justiça, sendo o INSS citado, o
qual apresentou embargos à execução.
A Contadoria se pronunciou sobre os
cálculos e requereu novas fichas financeiras. O juiz intimou o INSS e
ele apresentou as fichas solicitadas
pela Contadoria. O processo retornou
à Contadoria para pronunciamento.
Aguardando julgamento.
n FGTS
– PLANOS COLLOR E VERÃO
Processo 950003484-0 (Plano Verão), 3ª Vara Federal – O Sindicato
apresentou os cálculos da diferença
do Plano Verão e a CEF apresentou impugnação aos valores. A juíza acatou a
tese da CEF e decidiu que não é devida
nenhuma diferença. O Sindicato apresentou agravo de instrumento, o qual
foi julgado favorável aos servidores no
sentido de pagar a diferença do Plano
Verão. O Sindicato está apresentando
os cálculos de todos os servidores que
não realizaram acordo e que têm diferença a receber. Os interessados estão
sendo avisados por grupos sobre o momento da liberação dos valores.
Processo
2001.83.00.0016548-7
(Plano Collor I), 7ª Vara Federal Aguardando elaboração dos cálculos
dos servidores remanescentes.
n 3,17% (três vírgula dezessete)
Processo 97005835-2 – INSS – 5ª
Vara Federal – Aguardando julgamento
dos recursos interpostos pelo INSS. Es-
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clarecemos que os servidores devem
acompanhar o andamento através dos
processos de execução desmembrados, disponíveis no site Jurídico Web
do Sindicato. www.sindsprev.org.br
Processo 97005836-0, Ministério
da Saúde, 1ª Vara Federal – Julgado
procedente. O juiz determinou que os
servidores devem apresentar procuração para o Sindicato requerer a execução do processo. O Sindicato já encaminhou cartas para todos os servidores
constantes nesta ação, com o objetivo
de elaborar os cálculos. Esclarecemos
que, de acordo com a sentença, os
cálculos dos 3,17% incidirão sobre a
parcela judicial do PCCS, os 28,86%
reconhecidos
administrativamente
e os anuênios, com juros e correção
monetária. Porém, o Governo pagou
administrativamente os valores a menor, sem fazer incidir o percentual de
3,17% sobre essas parcelas. Informamos ainda que mesmo os servidores
que receberam administrativamente
têm valores a receber. Por esse motivo,
o Sindicato orienta a assinatura da procuração, objetivando executar o valor
total a que o servidor tem direito. Para
os servidores que assinaram a procuração, o Sindicato já apresentou os cálculos e a União Federal concordou com
a maioria dos valores. A Secretaria da
Vara está expedindo as requisições de
pequeno valor dos servidores remanescentes. O Sindicato enviará cartas para
os servidores divulgando as datas de
pagamento.
n 28,86% - (vinte e oito por cento)
Processo 970011474-0 - Ministério
da Saúde, 12ª Vara Federal – Para os
servidores com valores superiores a
60 salários mínimos, os precatórios já
foram pagos, no mês de fevereiro de
2008. Em relação aos servidores de nível superior que têm valor a executar,
o Sindicato já apresentou os cálculos.
Aguardando expedição de RPV’s ou
precatório para os servidores remanescentes.
Processo 970005190-0, 1ª Vara Federal, 28,86%, INSS – Foi julgado procedente para todos os servidores desta
ação e o INSS apresentou recurso de
apelação, ao qual foi negado provimento. O INSS apresentou recurso especial
e o Sindicato as contrarrazões. Negado
seguimento ao Recurso Especial do
INSS. O INSS apresentou Agravo de
Instrumento e o Sindicato as contrarrazões. Aguardando julgamento.
n CONTAGEM DE TEMPO
PARA APOSENTADORIA
(INSALUBRIDADE) - ATIVOS
Processo 2003.83.00007055-6, MS,
ativos, Ação Coletiva, 6ª Vara Federal
-A consultoria jurídica do Ministério
da Saúde emitiu parecer orientando o
órgão local para que cumpra a decisão,
averbando o tempo insalubre. Deverá
conceder aposentadorias aos servidores
que, com o tempo insalubre averbado,
completam o tempo para aposentadoria, seja integral ou proporcional. Os
servidores constantes nesse processo e
que já tenham tempo da aposentadoria,
seja integral ou proporcional, deverão,
no momento do pedido de aposentadoria, requerer ao órgão que seja computado o seu tempo insalubre. Informamos que nesta ação foi reconhecido o
direito a contagem de tempo insalubre
para todas as categorias profissionais.
Processo
2003.83.00.010692-7,
INSS, ativos, Ação Coletiva, 1ª Vara
Federal - Sentença procedente, condenando o INSS a averbar o tempo insalubre para todos os servidores constantes
neste processo. O INSS foi intimado da
sentença e se encontra com os autos.
Aguardando remessa dos autos para o
Tribunal Regional Federal, para confirmar sentença. O INSS apresentou apelação e o Sindicato as contra-razões,
sendo negado provimento a apelação.
Processo transitado em julgado. O Sindicato requereu a intimação do INSS
para cumprir a obrigação de fazer, ou
seja, averbar o tempo insalubre de todos os servidores constantes nesse processo.
Processo
2001.83.00.018230-1,
MS, 6ª Vara Federal - O Ministério da
Saúde foi intimado para averbar o tempo insalubre dos servidores das categorias profissionais de médico, dentista,
auxiliar de enfermagem, enfermeiro,
técnico de radiologia, agente de vigilância, artífice em mecânica e técnico
de laboratório. O Sindicato requereu a
intimação da União Federal para comprovar a referida averbação. O Minis-
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tério da Saúde já averbou o tempo de
todos os servidores e publicou novas
portarias de aposentadorias para os
servidores, que eram aposentados na
época do ajuizamento da ação. Para os
servidores ativos, no momento da aposentadoria será computado o tempo
insalubre.
n CONTAGEM DE TEMPO
PARA APOSENTADORIA
(INSALUBRIDADE)
– APOSENTADOS
– MINISTÉRIO DA SAÚDE
Processo 2004.83.00.016361-7, 9ª
Vara Federal, MS - A União Federal
foi intimada para averbar o tempo insalubre e apresentar as fichas financeiras dos servidores, com o objetivo
de elaborar os cálculos dos atrasados.
A União Federal foi intimada e juntou
parcialmente as fichas financeiras dos
servidores. O juiz determinou a intimação do Ministério da Saúde para
apresentar os documentos necessários
à elaboração dos cálculos no prazo de
30 dias. O Sindicato apresentou execução do julgado, sendo a União Federal
citada, a qual apresentou embargos à
execução, os quais foram julgados procedentes. Foram expedidas as Requisições de Pequeno Valor (RPV’s). O Sindicato informou aos servidores que os
valores estão disponíveis para saque.
Processo 2005.83.00.004388-4, 3ª
Vara Federal, MS – Sentença procedente, condenando a União Federal a integralizar as aposentadorias dos autores
e pagar as diferenças de remuneração
dos últimos cinco anos, sendo confirmada pelo Tribunal Regional Federal
(TRF). A União Federal foi intimada
para cumprir a obrigação de averbar o
tempo insalubre dos servidores e juntar as fichas financeiras dos últimos
cinco anos. O Ministério da Saúde já
averbou o tempo insalubre. O Sindicato requereu a publicação de novas portarias de aposentadorias, incluindo o
tempo insalubre. O Ministério da Saúde cumpriu a averbação e o Sindicato
requereu a comprovação dos recálculos de aposentadorias. O Ministério da
Saúde apresentou os documentos e o
Sindicato concordou com a averbação
da insalubridade.
Processo 2005.83.00.005257-5, 10ª
Vara Federal, MS – Sentença procedente, condenando a União Federal a
integralizar as aposentadorias e pagar
os atrasados dos últimos cinco anos. A
União Federal apresentou recurso de
apelação, que foi distribuído para o desembargador federal Marcelo Navarro,
Quarta Turma, AC 398450- PE, o qual
negou provimento à apelação da União
Federal. A União Federal apresentou
embargos de declaração, os quais foram julgados procedentes para serem
aplicados os juros de mora de 0,5% a
partir de setembro de 2001. Processo
remetido à Vara de origem para cumprimento da sentença. O Ministério da
Saúde foi intimado e cumpriu a sentença. O Sindicato requereu as fichas
financeiras para elaborar os cálculos
de liquidação. O Sindicato apresentou
execução do julgado. Sendo a União
Federal citada, apresentou embargos à
execução. Estes foram julgados procedentes determinando. A União Federal
apresentou recurso de apelação o qual
foi negada. Processo transitado em julgado e remetido à Vara de origem para
a execução. Aguardando intimação.
Processo 2005.83.00.007863-1, 7ª
Vara Federal, MS – Sentença procedente, condenando a União Federal a
proceder à revisão nas aposentadorias,
averbando o tempo insalubre e pagando as diferenças de remuneração dos
últimos cinco anos. A União Federal apresentou recurso de apelação, o
qual foi negado. A União Federal foi
intimada para cumprir a sentença,
ou seja, averbar o tempo insalubre. O
Ministério da Saúde cumpriu a sentença e o Sindicato concordou com a
contagem do tempo insalubre, tendo
requerido as fichas financeiras dos servidores para elaboração dos cálculos
de liquidação. O Ministério da Saúde
apresentou as fichas financeiras para
elaboração dos cálculos. O Sindicato
apresentou os cálculos de liquidação.
A União Federal concordou com os valores. Aguardando expedição de RPV
para pagamento.
Processo 2004.83.00.016362-9, 2ª
Vara Federal, MS – Pedido julgado procedente, condenando a União Federal
a converter o tempo de serviço prestado com o multiplicador de 1.40, para
os homens e 1.20 para as mulheres,
efetuando a averbação e conseqüente-
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mente, revisando suas aposentadorias,
levando em conta o tempo de serviço
convertido. A União apresentou apelação e foi negada, sendo o processo
remetido para a Vara, com a finalidade de cumprir a sentença. O Ministério da Saúde foi intimado e cumpriu
a sentença. O Sindicato apresentou os
cálculos, tendo sido determinada a citação da União Federal, a qual interpôs
embargos à execução, que foram julgados procedentes. A União foi intimada
para apresentar os valores do PSS, bem
como para informar se alguns dos exeqüentes apresentam débito junto à Receita Federal. Aguardando expedição
de RPV e precatório.
Processo 2005.83.00.004384-7, 5ª
Vara Federal, MS – Julgado improcedente. O Sindicato apresentou recurso
de apelação. O processo será remetido
ao Tribunal para julgamento. O processo foi distribuído para a desembargadora Margarida Cantarelli, Quarta Turma
- AC425889-PE, a qual deu provimento
à apelação do Sindicato e julgou procedente a ação. O INSS foi intimado e
cumpriu a obrigação de fazer. O Sindicato requereu a intimação do Ministério da Saúde para averbar nos assentos
funcionais dos servidores o tempo insalubre. O Ministério da Saúde comprovou o cumprimento da averbação,
tendo o Sindicato requerido as fichas
financeiras para elaborar os cálculos
dos atrasados. O Sindicato apresentou
os cálculos. A União Federal foi citada
e não apresentou embargos. A Receita
Federal e a Fazenda Nacional foram
intimadas para informar se alguns dos
exeqüentes possuem débito junto ao
Fisco. Aguardando expedição de Precatório e RPV.
Processo 2005.83.000013751-9,1ª
Vara Federal, MS – Julgado procedente o pedido, determinando que a
União Federal proceda à contagem do
tempo de serviço dos autores, com a
correspondente conversão do tempo
exercido em condições especiais, aplicando-se o fator de 1.4, para homens,
e 1.2, para mulheres, com ulterior
averbação do tempo apurado em suas
fichas funcionais. A União Federal
apresentou recurso de apelação, sendo negado provimento. A União Federal apresentou recurso especial, o qual
foi remetido ao Superior Tribunal de
Justiça, tendo sido negado provimento ao Recurso Especial. O processo foi
remetido à Vara de origem para a averbação do tempo insalubre. O Sindicato requereu a intimação do Ministério
da Saúde para cumprir a sentença. O
Ministério da Saúde cumpriu a sentença. Em relação aos exercícios anteriores, foi formalizado processo para
pagamento. Aguardando liberação de
verba.
Processo 2005.83.00.013863-9, 3ª
Vara Federal, MS – Sentença procedente, condenando a União Federal a
averbar o tempo insalubre e corrigir as
aposentadorias, bem como pagar as diferenças de remuneração dos últimos
cinco anos. O Sindicato apresentou
embargo de declaração, sendo julgado
procedente. O processo foi remetido ao
Tribunal Regional Federal para confirmar sentença. Processo distribuído ao
relator Lázaro Guimarães, AC 444388PE. A Turma, por unanimidade, deu
parcial provimento à apelação do Sindicato e da União Federal. Publicado o
acórdão. Aguardando trânsito em julgado do processo. A União interpôs Recurso Especial. Aguardando decisão de
admissibilidade do Recurso Especial.
n ISONOMIA NO PAGAMENTO
DA GDASST/GDPTS ENTRE
ATIVOS E APOSENTADOS
Servidores do Ministério
da Saúde - Aposentados
Processo 2005.83.00.005845-0, 12ª
Vara Federal, MS – Pedido julgado improcedente. O Sindicato apresentou
recurso de apelação, o qual foi julgado procedente, condenando a União
Federal apenas para incorporar nos
salários dos servidores aposentados os
mesmos valores pagos aos servidores
ativos, ou seja, o valor de 60 pontos. O
Sindicato apresentou embargos de declaração, sendo reconhecido o direito
dos servidores aos atrasados. A União
Federal apresentou recurso especial e
extraordinário. O Sindicato apresentou as contrarrazões e o processo foi
ao Superior Tribunal de Justiça, sendo
negado o recurso especial. O processo
foi baixado para a Vara de origem, em
virtude de o Supremo Tribunal Federal
ter julgado procedente a matéria em
processo correlato. Aguardando publi-

cação da decisão para o Sindicato requerer a incorporação da GDPTS nos
salários dos aposentados nos mesmos
valores que vêm sendo pagos aos ativos. O Ministério da Saúde foi intimado
para em 30 dias cumprir a obrigação de
incorporar nos salários dos aposentados
a gratificação no valor que vem sendo
pago aos ativos. A União alegou que
a gratificação GDASST foi extinta em
março de 2006, e que a mesma não poderia ser incorporada. A juíza acatou a
tese da União e determinou que o Sindicato executasse os valores referentes
ao período de janeiro de 2002 a março
de 2006. O Sindicato já apresentou a
execução do primeiro grupo com 100
autores, tendo a União Federal apresentado embargos à execução. O Sindicato
apresentou impugnação aos embargos e
requereu a liberação da parte incontroversa. Aguardando expedição de RPV
– Requisição de Pequeno Valor, para
pagamento em relação aos grupos que
a União concordou com os valores. Em
relação aos demais autores, o Sindicato está elaborando os cálculos.
n INCORPORAÇÃO DA GDPTS
– ISONOMIA ENTRE
ATIVOS/APOSENTADOS
– MINISTÉRIO DA SAÚDE.
Aposentados
Processo 2009.83.00.008132-5, 1ª
Vara Federal, MS – Sentença procedente, condenando a União Federal
a incorporar o mesmo valor que vem
sendo pago aos servidores ativos. A
União Federal apresentou recurso de
apelação, o qual foi julgado, tendo a
Turma, por unanimidade dado parcial
provimento à apelação da União Federal, para reconhecer os direitos dos
substituídos tão somente de perceberem a GDPST no percentual de 80%, a
partir de 1º de março de 2008 até que
sejam publicados os atos definidores
dos critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional, descontados
os valores já pagos sob o mesmo título.
A União apresentou recurso especial.
Aguardando publicação da decisão de
admissibilidade.
Servidores Aposentados
e Pensionistas do INSS
Processo 2006.83.00.014984-8, 5ª
Vara Federal, INSS – Sentença procedente, condenando o INSS a incorporar
nos proventos dos servidores aposentados e pensionistas os mesmos valores
que vêm sendo pagos aos servidores ativos, até que sobrevenha a implantação
da avaliação de desempenho. O Sindicato apresentou embargos de declaração
requerendo que, após a implantação da
avaliação de desempenho, sejam pagos
aos servidores aposentados os mesmos
valores que vêm sendo pagos aos servidores cedidos e que não serão avaliados,
ou seja, 80 pontos. Os embargos foram
negados. O Sindicato apresentou recurso de apelação. O Tribunal manteve a
sentença com relação ao pagamento dos
atrasados e negou o direito à incorporação e o Sindicato apresentou embargos
declaratórios, os quais foram negados.
O Sindicato interpôs recurso extraordinário em relação à incorporação e o
INSS apresentou Recurso Extraordinário contra os atrasados. O desembargador vice-presidente determinou que a
Turma julgasse o recurso do Sindicato
de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, tendo sido
dado parcial provimento para determinar a incorporação. A União apresentou embargos de declaração e requereu
sua exclusão da lide, tendo sido julgado procedente. O processo de encontra
com o INSS para ciência da decisão. A
União apresentou embargos declaratórios e o Sindicato foi intimado para
contrarrazoar. Os embargos da União
foram julgados procedentes, excluindo
a União do pólo passivo da demanda.
O Sindicato está providenciando a execução do julgado.
Pensionistas do Ministério
da Saúde
Processo 2007.83.00.000017-1, 21ª
Vara Federal – Sentença procedente,
condenando a União Federal a pagar o
valor da GDASST às pensionistas, no
mesmo valor que vem sendo pago aos
servidores ativos. O Tribunal Regional
Federal negou provimento à apelação
da União Federal. A União apresentou
embargos declaratórios aos quais foi
negado provimento. A União apresentou Recurso Especial e Extraordinário.
Negado seguimento aos recursos especial e extraordinário. Aguardando
transito em julgado.

