Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais em Saúde e Previdência Social no Estado de Pernambuco
Recife, Dezembro 20I5
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Um Ano Novo melhor

depende também de cada um de nós
Neste momento de
reflexões do Natal e Ano Novo,
desejamos a todos muita paz de
espírito, alegria e disposição de
construir um mundo
mais humanizado.
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2015: nossas conquistas vieram de muita luta

ara fazermos um breve
balanço do ano de 2015,
devemos levar em consideração diversos aspectos que
retratem as ações e lutas dos
trabalhadores da Saúde e Previdência Social, organizadas pelo
Sindsprev-PE e entidades nacionais.
Participamos ativamente de
reuniões, manifestações e protestos nacionais e locais, da
Campanha Salarial Nacional dos
Servidores Federais e de atividades específicas organizadas pelo
Sindsprev. Para pressionar ainda
mais o governo a atender nossas
reivindicações, servidores de
diversas categorias paralisaram
suas atividades.
Em Pernambuco, os servidores do INSS fizeram uma greve

histórica de 82 dias, onde mostraram capacidade de enfrentamento quando as negociações
são suspensas.
Foi um movimento grandioso, não só pela resistência dos
grevistas, mas também pela retomada da auto-estima dos tra-

balhadores e da reafirmação da
verdadeira função da Previdência Social Pública.
Não conquistamos tudo que
reivindicamos, mas garantimos
avanços importantes, como a paridade entre ativos e aposentados
até 2019; a progressão funcional

para os novos servidores volta
a ser de 12 meses; a criação dos
comitês gestores da Carreira do
Seguro Social e também da Carreira da Previdência, Saúde e
Trabalho.
Vale ressaltar que o “pouco”
que conquistamos resultou da
grande batalha que travamos com
o governo. Sabemos da realidade
delicada que o País está vivendo,
mas sempre deixamos bem claro
que não podemos pagar a conta dos outros. É preciso taxar os
grandes grupos econômicos e investir mais nos serviços públicos
e outras áreas sociais.
Por isso, estamos preparados
para continuar lutando e fazer
um 2016 melhor para todos!
A Direção do Sindsprev

2016: a força necessária para realização dos objetivos
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015 foi um ano bem mais
intenso e difícil em diversos aspectos, no Brasil e em
todo o mundo. Muitos estão fazendo seus balanços: governos,
países, estados, cidades, empresas, organizações, famílias e pessoas, cada uma na sua individualidade.
Algumas coisas melhoraram,
outras pioraram e grande parte
ficou do mesmo jeito. Mas, nesse
momento, cada um de nós precisa
mergulhar fundo no interior de si
mesmo e questionar-se: o que fiz
neste ano que se vai? Agi de forma favorável ao meu crescimento
interior?
Sabemos que nossa evolução
espiritual passa necessariamente

pela nossa relação solidária e afetiva com as outras pessoas e pela
nossa interação harmoniosa com
a natureza, com o universo como
um todo.

Obstáculos sempre surgem e
em alguns momentos, bem maiores do que esperávamos. Mas
essas barreiras vêm ou para nos
fazer desistir ou para reagirmos,
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superá-las e seguirmos adiante,
de cabeças erguidas. Mais experientes e mais fortes.
“A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega
e depois desinquieta. O que ela
quer da gente é coragem”, como
nos ensina Guimarães Rosa.
A indignação e a coragem são
duas filhas da esperança. A indignação nos ensina a não aceitarmos as coisas como estão e a
coragem nos conduz a mudá-las
(dica de Santo Agostinho).
Para alcançarmos novas mudanças pessoais, profissionais e
sociais, são inevitáveis novos enfrentamentos, com mais união e
dedicação.
FELIZ 2016!
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Seminários do Sindsprev elaboraram
propostas para o novo Plano de Ação do INSS
Debater o atual modelo de gestão do INSS e
elaborar propostas para
o novo plano de ação
2016 do Instituto. Estes
foram os principais objetivos dos seminários
promovidos pelo Sindsprev-PE, em quatro localidades: no auditório da
Gerência Executiva do
INSS de Caruaru, no dia
21 de outubro; no JB Hotel de Petrolina, no dia
22 de outubro; na Gerência Executiva do INSS
de Garanhuns, dia 27 de
outubro; e por último,
em 29 de outubro, no auditório do Sindsprev, no
Recife.
Os eventos contaram
com participação expressiva de servidores das
Agências da Previdência
Social (APS’s), gerências
executivas e superintendências regionais. No
início de cada evento, foram distribuídos exemplares da cartilha produzida pelo Sindsprev: Das
Metas ao Caos – Gestão
Gerencialista Produtivista do INSS, que está
disponível em nosso site:
www.sindsprev.org.br
Contendo 20 páginas,
a publicação critica a
lógica normativa e individualista adotada com
foco nos resultados e
metas, afetando negativamente os servidores e
o atendimento aos usuários. Como contraponto,
a publicação aponta propostas de implantação
de um modelo alternati-

Seminário em Petrolina

Seminário em Caruaru

Seminário em Garanhuns

Lançamento da cartilha no seminário no Recife

vo de gestão coletiva, que
prioriza melhor qualidade de vida, qualificação
profissional e participação da categoria nas decisões relacionadas ao seu
trabalho.
O painel O Modelo
de Gestão Gerencialista Produtivista do INSS
mostrou a lógica normativa e individualista
adotada com foco nos
resultados, nas metas
inatingíveis, que provoca o adoecimento dos
servidores. Um dado revelador e que chamou
mais atenção dos partici-

pantes foi o item sobre o
esgotamento mental, que
caracteriza-se por sentimentos de injustiça, indignidade, desânimo, insatisfação e/ou desgaste
com seu trabalho. Cerca
de 68,4% dos servidores
do INSS de Pernambuco
apresentam riscos médios a altos relacionados
a esse fator, o que aponta
para sentimento de indignidade.
No final, foram apresentadas pelos grupos
de trabalhos propostas
para o Plano de Ação do
INSS 2016, destacando-se

sugestões de mudanças
nos indicadores de desempenho; flexibilização
das metas; investimento
na capacitação contínua;
maior integração entre
servidores novos e antigos, com repasse do conhecimento e experiência acumulada; reuniões
abertas e mais freqüentes
com os gestores; definição de calendário de reuniões por áreas de trabalho, entre outras.
O Sindicato sistematizou, em conjunto com
um grupo de servidores,
as propostas apresenta-

das nos quatro seminários. As considerações
e propostas estão sendo
divulgadas na categoria e
foram apresentadas pelos
representantes das entidades sindicais no Seminário Regional - Nordeste, conforme determina a
décima segunda cláusula
do Termo de Acordo do
INSS nº 2.
O encontro dos servidores lotados no Polo B
– Recife aconteceu no período de 1º a 3 de dezembro deste ano, no Hotel
Portal de Gravatá, com 40
participantes.
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Propostas dos servidores do INSS de PE
sobre reposição dos dias de greve
No dia 25 de novembro,
o Sindsprev-PE encaminhou à Direção Nacional
da CNTSS/CUT a análise
elaborada pelos servidores
do INSS de Pernambuco.
No dia 19 de novembro,
a presidente do INSS, Elisete Berchiol, entregou à
CNTSS/CUT e à Fenasps
uma proposta de diretrizes
para “a reposição das atividades paralisadas e horas
não trabalhadas” durante a
greve dos servidores do órgão.
Para regularizar a demanda não atendida, o
INSS propõe que a compensação leve em consideração
o número de processos não
trabalhados no período da
paralisação. Os processos
serão convertidos em pontos e distribuídos proporcionalmente por cada agência da previdência social,
de acordo com seu impacto
na demanda represada.
O Plano de Reposição
será elaborado pelas ge-

rências executivas, com a
participação dos servidores
das suas respectivas agências. O Sindsprev-PE vai
acompanhar a execução do
plano de reposição.
Diante disso, o Sindsprev-PE enviou cópias da
proposta do INSS para
todas as APS’s, para que
os servidores pudessem
analisar conjuntamente o
documento e enviar suas
considerações sobre a viabilidade de executar o que
foi proposto pelo governo.
As análises foram remetidas através do whatsapp
do grupo ou pelo e-mail do
Sindicato (siprevpe@uol.
com.br).
Levando em consideração que o Plano de Reposição das Atividades dos dias
de greve deve ser concluído em seis meses, teremos
aproximadamente 120 dias
úteis para trabalhar a demanda represada.
A seguir, apresentamos
os cálculos de dois exem-

Entidades nacionais classificaram como abusivo o percentual

plos, de acordo com a majoração (anexo I) e com a
quantidade de horas não
trabalhadas durante a greve, conforme publicada no
anexo II da Proposta do
INSS.
Para entendermos melhor, vamos explicar o
seguinte cálculo: o nº de
processos (anexo II) é dividido pelo fator de majoração (anexo I), e o resultado
parcial é dividido pelo nº
de dias úteis (120), obtendo-se o resultado final dos

processos que devem ser
compensados por dia.
Exemplo 1: APS de Afogados, que tem 857 processos represados.
Cálculo: 857/1,4 = 612;
612/120 dias = 5 (resultado
aproximado).
Ou seja, a APS de Afogados deve trabalhar, no total,
mais 5 processos por dia.
Exemplo 2: APS de Petrolina, que tem 1.525 processos represados.
Cálculo:
2.136/1,4 =
1.525/120 dias = 13 (núme-

ro aproximado).
Ou seja, a APS de Petrolina deve trabalhar, no total, mais 13 processos por
dia.
No dia 24 de novembro, no auditório do Sindsprev-PE, um grupo de
servidores do INSS fez um
levantamento de alguns
questionamentos e propostas com relação à minuta
de reposição de atividades,
proposta pelo INSS. (Leia
no quadro abaixo).
No dia seguinte, o Sindicato encaminhou à direção
Nacional da CNTSS/CUT
a análise elaborada pelos
servidores do INSS de Pernambuco. As contribuições
de todos os estados serão
sistematizadas pela Confederação em um documento
unificado, que será entregue à Direção Nacional do
INSS. O Sindsprev-PE vai
continuar acompanhando
este processo, defendendo
que as propostas da nossa
categoria sejam acatadas.

Considerações sobre a minuta do governo
Levantamos
alguns
questionamentos com relação à minuta de reposição de horas, que são
descritos a seguir, já com
sugestões que podem solucionar o que ficou omisso
na minuta:
• Com relação ao item
‘C’ sobre a forma de registro: pensamos que o registro poderia ser realizado
pela chefia imediata (e
não individualmente pelos
servidores), considerando
todos os servidores que de
forma coletiva estiveram

envolvidos na execução
das atividades.
Por exemplo: na APS X,
que realizou 08 processos
diários a mais para reposição, a chefia registrará no
SRAR diariamente o trabalho realizado, listando os
processos pendentes concluídos e relacionando os
servidores envolvidos na
sua execução.
• Percebemos que a
minuta é omissa com relação à reposição das atividades na área meio, e
que as atividades listadas

restringem-se a processos
burocráticos que não correspondem às demandas
de todas as áreas.
Questionamos
sobre
como foi pensada esta reposição, e propomos a inclusão dos seguintes parágrafos que esclarecem a
possibilidade de reposição
para estes servidores. Poderiam ser acrescentados
subitens complementares
ao item 6 da minuta, que
contemplassem o seguinte:
- Nos casos não previstos no anexo III, as áreas meio devem elaborar

planos de trabalho que
contemplem
atividades
coerentes com as suas
competências previstas em
Regimento Interno.
- As áreas devem apresentar, no prazo determinado, seus planos de trabalho com detalhamento
das atividades e cronograma de execução.
- Planos de trabalho integrados que contem com
a participação de servidores de áreas diversas podem ser propostos, desde
que atrelados aos objetivos
estratégicos e que apre-

sentem direcionadores de
melhoria dos processos e
desenvolvimento institucional.
• A minuta também não
deixa claro o encaminhamento nos casos de afastamentos dos servidores
durante o período de reposição, ao que propomos
acrescentar o seguinte:
- Os casos de servidores
afastados com previsão legal deverão ser avaliados
pela chefia imediata com
possibilidade de extensão
do prazo de reposição.

Jornal do Sindsprev | Dezembro 2015

Entidades repudiam aumento de
37,55% nos planos de saúde da Geap
No dia 18 de novembro,
em Brasília, representantes
da Anfip, Anasps, Anprev,
CNTSS/CUT e Fenadados
reuniram-se para discutir
o reajuste de 37,55% nos
planos de saúde da Geap
para o próximo ano. O
percentual foi aprovado
pelo Conselho de Administração da Geap (Conad),
no dia 17 de novembro. A
CNTSS foi representada
pelo seu presidente, Sandro Cezar, e pelo membro
eleito do Conad/Geap e dirigente do Sindsprev-PE,
Irineu Messias.
As cinco entidades divulgaram nota de repúdio
contra o aumento abusivo, destacando que os ser-

vidores federais já foram
muito prejudicados com
o reajuste salarial imposto
pelo governo, que sequer
cobre as perdas salariais
acumuladas nos últimos
anos.
Os representantes eleitos das entidades dos
servidores federais, com
assento no Conad/Geap,
foram
veementemente
contrários ao aumento de
37,55% nas mensalidades
dos planos de saúde para
o exercício de 2016. Mas o
reajuste foi aprovado pela
maioria do Conad com a
ajuda do voto de minerva
do presidente do referido
órgão, que é indicado pelas patrocinadoras.
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Foi definida a realização
de uma reunião com todos
os assessores jurídicos das
entidades que aprovaram a
nota de repúdio para a definição de uma ação judicial
contra o reajuste do plano
de saúde. Também foram
aprovadas ações que visam

ampliar o debate com parlamentares e outros segmentos da sociedade, entre
elas a realização de audiências públicas no Senado,
Câmara Federal, Supremo
Tribunal Federal, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União e

Procuradoria Geral da República.
A direção do Sindsprev-PE está propondo uma
manifestação
nacional,
com protestos nos estados.
Além disso, o Sindicato
vai orientar seus filiados a
enviarem ao Conad e à direção da Geap cartas de repúdio ao aumento abusivo.
Confira a íntegra da
nota de repúdio no site:
www.sindsprev.org.br

Cursos sobre negociação coletiva
do trabalho no serviço público federal
Inscrições vão até o dia 19 de janeiro

A Escola de Administração da Universidade
Federal do Rio Grande
do Sul (EA/UFRGS) e
o Ministério da Saúde
(MS) prorrogaram até o
dia 19 de janeiro do próximo ano as inscrições
para cursos sobre negociação do trabalho no
serviço público federal.
O objetivo dos cursos,
plataforma presencial e
modalidade a distância,
é contribuir para o processo de consolidação na
negociação coletiva no
Ministério.
Podem participar des-

ta ação de educação todos
os envolvidos nos processos de negociação permanente no âmbito dos Núcleos Estaduais de Saúde
(Nems) e interessados em
conhecer a temática e sua
importância para a gestão
do trabalho, inclusive os
servidores do MS cedidos a
estados, municípios e Distrito Federal.
Entre os temas a serem
abordados, estão: “A evolução histórica do Estado
Brasileiro”,
“Princípios
constitucionais que norteiam a Administração
Pública”, “Abordagem his-

tórica do movimento sindical”, “Direito de greve”,
“Convenção 151 – Organização Internacional do
Trabalho”,
“Fundamentos, concepções e proces-

so histórico – bases conceituais dos sistemas de
negociação”, “Tratamento
de conflitos inerentes às
relações de trabalho”, “Democratização das Relações

de Trabalho no Serviço
Público”, “Negociação
Coletiva e a Gestão de
Pessoas”, “A experiência
do dia a dia da Mesa de
Negociação” e “Praticando a negociação”.
O processo de seleção
será realizado por uma
comissão designada pela
coordenação do curso,
que efetuará a análise
das fichas de inscrição
e documentos. Outras
informações através do
Núcleo de Relações de
Trabalho/CGESP/SAA/
SE/MS - Telefone (61)
3315.3964
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Hora de avaliar ações e abraçar novos desafios

O

s movimentos social e sindical foram protagonistas de debates e ações de destaque no cenário político do país em 2015. Nas negociações, paralisações,
manifestações de rua e atos, os trabalhadores estiveram presentes e mostraram força em diversos momentos importantes para o Brasil. Foi um ano difícil e de
muitos desafios para os brasileiros, com a classe trabalhadora mantendo luta ferrenha na defesa dos seus
direitos.
Em relação a nossa categoria, o principal fato do ano
foi a greve vitoriosa de 82 dias dos servidores do INSS,
que mostraram força e disposição de luta no enfrentamento ao governo. Ao final do movimento conseguimos assinar um acordo com avanços em reivindicações
importantes. Também conquistamos o termo de acordo para os trabalhadores da Carreira da Previdência,
Saúde e Trabalho (CPST), após intensas mobilizações
da Campanha Salarial.
Confira nestas duas páginas um resumo das principais
atividades realizadas pelo Sindsprev/PE durante este
ano.

JANEIRO
• CNTSS encaminhou ofícios
a representantes do Governo Federal solicitando o agendamento
de audiências para o início das
negociações da campanha salarial 2015.
• Sindsprev promoveu uma
movimentada homenagem para
marcar o Dia do Aposentado.
• Centrais sindicais foram às
ruas exigir revogação das medidas provisórias 664 e 665: a
primeira medida altera o acesso
à pensão por morte e o auxílio-doença, e a segunda, modifica o
seguro desemprego, abono salarial e seguro-defeso.
• Dirigentes da CUT/PE e de
sindicatos, inclusive o Sindsprev/PE, participaram do Dia Nacional por Empregos e Direitos,
em frente à Superintendência
Regional do Trabalho.
• Seminário do Sindsprev debateu o Funpresp, novo regime
de previdência dos servidores
públicos, com explanações do
advogado Luiz Fernando Silva.
• Sindicato promoveu Encontro Regional Nordeste dos Servidores das Juntas de Recursos do
Ministério da Previdência.
• Dirigentes da CNTSS debateram a campanha salarial com a
presidente do INSS.
FEVEREIRO
• Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores
Públicos Federais definiu os ei-

xos da Campanha Salarial Unificada, das lutas gerais e a agenda
de mobilizações.
• Terceira Turma do TRF 5ª
Região, em julgamento, garantiu
progressão funcional para os servidores do INSS com domicílio
em Pernambuco.
• Diretores da CNTSS debateram a Nota Técnica do INSS com
o ministro da Previdência Social
e os dirigentes de sindicatos estaduais, entre eles o Sindsprev/PE.
• Campanha salarial unificada dos servidores é lançada no
Dia Nacional de Lutas, com manifestações e paralisações nos
estados. Em Pernambuco, o Sindsprev participou de reunião do
Fórum Estadual dos Federais.
• Em reunião com dirigentes
das centrais sindicais, o ministro
do Trabalho, Manoel Dias, reiterou o entendimento do governo

brasileiro de que “o direito de
greve é sagrado”.
• Com o tema “Passando o
Rodo no Arrocho Salarial”, os
previdenciários frevaram pela
principais ruas centrais do Recife com o Bloco Passando o Rodo.
MARÇO
• Protesto contra as Medidas
Provisórias 664 e 665 foi realizado na Praça do Derby. O ato, organizado pelas centrais sindicais,
teve a participação do Sindsprev/
PE.
• Sindicatos e associações do
Nordeste debateram atendimento
da Geap em encontro que reuniu
participantes dos nove estados
nordestinos.
• Sindicatos dos servidores federais filiados à CNTSS realizaram a sua Plenária Nacional, que
debateu a Campanha Salarial dos
servidores federais.
• Sindicato realizou atividades comemorativas ao Dia Internacional da Mulher, no CFL.
• Ato solene pelos 26 anos do

Sindsprev/PE, com lançamento
da campanha salarial 2015, foi
realizado no auditório do Sindicato.
• Sindsprev inicia reuniões
nos locais de trabalho sobre
Campanha Salarial 2015.
• Reunião discute no Planejamento pauta de reivindicações
da Campanha Salarial dos servidores federais.
• Encontro Nacional dos Servidores das Juntas de Recursos
da Previdência Social foi realizado em Brasília. O evento foi promovido pela CNTSS, em parceria
com a Anasps.
ABRIL
• Campanha Salarial 2015:
reuniões nos locais de trabalho
têm prosseguimento.
• Sindsprev participou de mobilizações em Brasília e Recife
contra a votação do Projeto de Lei
4330/04, da terceirização.
• Iniciado processo de negociação da campanha salarial com
o Ministério do Planejamento.

• Prorrogado prazo para entrega da documentação dos servidores ex-celetistas do antigo
Inamps, integrantes do Processo
0004380702010.4.05.8300, que
trata da correção do PCCS referente ao período de janeiro de
1991 a agosto de 1992.
• Realizado ato público contra
o PL da terceirização na Gerência
Executiva do INSS – Recife. A
manifestação foi promovida pelo
Sindsprev.
MAIO
• CUT-PE, Sindsprev, sindicatos e movimentos sociais saíram
às ruas para defender os direitos
da classe trabalhadora nas manifestações do 1º de Maio, Dia do
Trabalhador.
• No Dia das Mães toda infraestrutura de lazer e diversão do
CFL esteve à disposição dos servidores filiados.
• Seminário do Serviço Social
do INSS foi realizado no Sindsprev. O evento foi comemorativo
ao Dia do Assistente Social.
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• Dirigentes do Sindsprev
participaram de audiência com
o superintendente do INSS para
discutir o turno estendido nas
APS’s. A audiência foi convocada pelo Sindicato.
• Humanização e valorização
profissional foram debatidas em
simpósio promovido pelo Sindicato.
• Sindicato realizou Seminário Campanha Salarial 2015, com
o objetivo de fortalecer a luta e
conquistar vitórias.
• Assembleia geral elegeu
delegados ao 14º Congresso Estadual da CUT (Cecut) e ao 12º
Congresso Nacional da CUT
(Concut).
• Sindsprev ajuizou ação para
os técnicos do INSS que trabalham em desvio de função, exercendo a atividade de analista do
seguro social.
• CNTSS e
Sindsprev-PE
apresentaram pesquisa da UNB
sobre gestão produtivista à presidente do INSS e a outros representantes do órgão.
• Prosseguiram as reuniões
para debater a campanha salarial com os servidores das APS’s,
hospitais, policlínicas, Junta de
Recursos, Gerências Executivas,
entre outros.
• Posse do Conselho Estadual
de Saúde de Pernambuco para
o biênio 2015/2017, tendo como
representantes do Sindsprev os
diretores José Carlos Tavares e
Ivonete Batista.
• Servidores do INSS participaram da paralisação nacional
contra a terceirização e do ato
unificado das centrais sindicais

em frente à Fiepe.
• Promovido pelo Sindsprev o
I Módulo do Curso de Capacitação dirigido aos integrantes dos
Conselhos Gestores do Hospital
Barão de Lucena e Hospital Geral
de Areias.
• Realizado curso de capacitação para servidores da 3ª Junta
de Recursos de Pernambuco.
JUNHO
• 14º Congresso Estadual
da CUT é realizado no CFL. No
evento foram definidos os eixos
de luta e atualizado o projeto político da maior organização sindical do país.
• Festa de São João da categoria previdenciária é realizada no
CFL com muita animação.
• Assembléia previdenciária
avalia proposta do governo e define greve.
• CFL sediou o 1º Encontro
Regional Nordeste dos Conselheiros das Juntas de Recursos da
Previdência Social. Participaram
30 representantes dos estados de
PE, PB, RN e SE.
• Sindsprev realiza eleições
dos Comitês Sindicais em APS’s
da Região Metropolitana do Recife e interior.
• Sindicatos dos servidores públicos federais filiados
à CNTSS participaram de plenária nacional e aprovaram
por estado de greve a partir de
25/06.
JULHO
• Ministério Público do Tra-

balho solicitou vistoria no prédio
da Gerência Executiva do INSS
Recife.
• Assembléia previdenciária
avaliou proposta salarial apresentada pelo governo e decidiu
deflagrar greve no INSS a partir
do dia 10 de julho.
• Primeiro dia de greve dos
servidores do INSS em Pernambuco teve 80% de adesão.
• No dia 09/07, a CNTSS entrou com mandado de segurança
contra o INSS, que ameaçou descontar os dias parados.
• Assembleia do dia 15/07 decidiu pela continuidade da greve.
Foi feito balanço dos primeiros
dias da paralisação e avaliação
da audiência do dia 13/07 com o
governo.
• Caravana do Sindsprev participou da Marcha e de outros
atos públicos, inclusive em frente ao Ministério da Saúde, para
exigir avanços na negociação específica dos servidores da saúde.
• Café da manhã no Recife
marcou 14 dias de greve dos servidores do INSS. O ato reuniu
servidores de várias APS’s do Recife, Região Metropolitana e do
interior.
• No dia 23/07, em Brasília,
dirigentes da CNTSS, Fenasps e
gestores do INSS, chegaram a um
consenso em seis itens relacionados a indicadores de desempenho.
• No final de julho, os sindicatos, as entidades nacionais e os
servidores continuaram intensificando as mobilizações e negociações com o governo.
• Servidores realizaram reu-

niões na Gerência Recife e Superintendência Regional do INSS.
Também ocorreu ato público em
frente ao prédio da 3ª Junta de
Recursos da Previdência Social.
• Dirigentes do Sindsprev e
servidores continuaram com visitas aos locais de trabalho para
manter o pique da paralisação.
AGOSTO
• Servidores mantêm pique
da greve em Pernambuco e entidades pressionam governo em
Brasília.
• Protesto com marcha fúnebre no dia 06/08. Os servidores
do INSS realizaram passeata em
cortejo fúnebre.
• Para marcar um mês de
greve, servidores do INSS promoveram manifestações nas Gerências Executivas do órgão no
Recife, em Caruaru, Garanhuns
e Petrolina.
• No dia 12/08, foi feita mais
uma tentativa de negociação entre CNTSS, Anasps e governo
sobre as reivindicações dos servidores do INSS.
• Assembleia dos servidores
do INSS avalia proposta oficial
do governo e decide pela continuidade do movimento.
• Servidores da Previdência,
Saúde e Trabalho também recebem propostas do Governo Federal.
SETEMBRO
• Negociações com o governo
prosseguem e servidores continuam firmes na paralisação.
• Sindsprev realizou ocupa-ção da Superintendência do
INSS Nordeste. A ação foi motivada pela suspensão da reunião
com o secretário de Relações do
Trabalho do Planejamento, Sérgio Mendonça.
• Servidores da categoria
previdenciária participaram do
Grito dos Excluídos, no dia 7 de
setembro.
• Assembleia dos servidores
do INSS, ocorrida no dia 10/09,
discutiu nova proposta apresentada pelo Governo Federal ao
Comando de Greve da CNTSS.
• Outra assembleia dos servidores do INSS é realizada dia
21/09, na Gerência Executiva.
Os participantes discutiram os
rumos da greve que já atingia 74
dias.
• No dia 23/09, foi realizada
outra assembleia dos servidores
do INSS. Na ocasião foi analisada nova proposta apresentada
pelo governo.
• Também no dia 23/09, servidores federais protestaram
contra o ajuste fiscal do Governo
Dilma. O Sindsprev participou
da manifestação com os servido-

res da sua base.
• Na assembleia do dia 24/09,
servidores do INSS analisaram
a proposta formalizada pelo governo e decidiram pelo fim da
greve.
OUTUBRO
• Diretores do Sindsprev debateram com o novo superintendente regional do INSS, Ronei
Tosi, a reposição das atividades
decorrentes da greve dos servidores federais.
• CUT/PE, centrais sindicais,
partidos políticos, movimentos
sociais e as organizações populares participaram do Dia Nacional de Mobilização.
• Sindicato promoveu uma
programação especial em comemoração ao Dia do Idoso.
• Representantes da CNTSS
e do INSS iniciaram as discussões sobre reposição dos dias de
greve.
• Ao longo de todo este mês,
as entidades nacionais continuaram as negociações visando chegar a um entendimento sobre o
plano de reposição da demanda
represada da greve.
• Boletim de Serviços do Ministério da Saúde publicou o
edital que regulamenta a seleção
interna para lotação no Denasus.
• Realizado 12º Congresso
Nacional da CUT com o tema
Educação, Trabalho e Democracia. O Sindsprev/PE participou
do evento com sete representantes.
• Seminários do Sindsprev
elaboraram propostas para o Plano de Ação do INSS. Foram realizados encontros em Caruaru,
Petrolina, Garanhuns e Recife.
NOVEMBRO
• Durante todo o mês de
novembro, as entidades nacionais continuaram as negociações com os representantes
do INSS sobre a reposição da
greve. O Sindsprev/PE esteve
presente em todas as reuniões
sobre a regularização do atendimento.
• Servidores do Ministério
da Saúde que receberam correspondência sobre devolução
do Imposto de Renda do processo 28,86% foram convocados a
comparecerem à Secretaria de
Assuntos Jurídicos para entrega
de documentação.
• Dia do Servidor Público é
comemorado com muita música.
• Servidores do Ministério
da Saúde debatem Programa de
Preparação para a Aposentadoria (PPA).
• Representantes de cinco entidades nacionais reuniram-se
para discutir o abusivo aumento
da Geap.
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Alegria e descontração marcam
homenagem ao servidor público
Foi em clima de muita
alegria e descontração que
o Sindsprev realizou no
sábado, 14 de novembro,
a festa do Dia do Servidor
Público, comemorado em
28 de outubro. Repetindo
o sucesso de anos anteriores, o evento aconteceu no
Centro de Formação e Lazer, onde os previdenciários e seus familiares aproveitaram para se divertir.
Para a direção do Sindicato, a comemoração é
um importante momento
de reencontro e integração
da categoria previdenciária. Os servidores curtiram
o dia ao som da Banda Los
Cubanos, das orquestras
Rio e Trobonada e Lunno &
os Lord’s.
Para o coordenador do
Sindsprev, José Bonifácio,
todos os anos a festa supera as expectativas em nível
de participação e de animação. “A diretoria do Sindicato fica muito feliz com
a categoria, que luta sempre e também tem grandes
momentos de diversão”.
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Secretaria de Assuntos Jurídicos
faz balanço positivo das ações de 2015
Durante este ano a Secretaria
de Assuntos Jurídicos no Sindsprev
realizou diversas atividades com o
objetivo de garantir os direitos dos
nossos filiados.
Entre elas podemos citar:
1) Elaboramos os cálculos de
todos os servidores ex-celetistas
do ex-Inamps que trata das correções do PCCS, Processo 000438070.2010.4.05.8300. 6ª Vara Federal,
relativo ao período de janeiro de
1991 a agosto de 1992 e demos início
às execuções com o objetivo de realizar o pagamento, no total de 6.200
(seis mil e duzentos servidores);

2) Realizamos novos cálculos
no processo 490/91, 9ª Vara do Trabalho, que trata do PCCS dos servidores ex-celetistas do INSS, adequando ao entendimento do juízo
quanto à taxa de juros, no total de
2. 200 (dois mil e duzentos servidores);
3) Realizamos a execução do
Processo 2009.83.00.008132-5, 1ª
Vara Federal, que trata da GDPST
para 5000 servidores aposentados
do Ministério da Saúde, os quais
já estão sendo pagos, na medida da
conclusão de cada grupo;
4) Ajuizamos diversas ações in-

dividuais em favor dos filiados, referente a licença-prêmio, exercícios
anteriores, devolução de valores recebidos de boa-fé, entre outras.
5) Iniciamos a execução do
Processo 2008.83.00.014368-5, 9ª
Vara Federal, que trata da isonomia das pensionistas no Ministério
da Saúde, beneficiando aproximadamente 2000 (dois mil) pensionistas;
6) Realizamos diversas audiências no Superior Tribunal de Justiça para tratar sobre os processos do
anuênio e 3.17% que se encontram
com recurso para julgamento;

7) Iniciamos as execuções das
ações que tratam da devolução do
imposto de renda descontado sobre
os valores do recebido nos Processos 490/91, que tratou sobre a diferença da GAE sobre o PCCS, para
os servidores do INSS, Processo
1561/89, que tratou das correções
do PCCS, do período janeiro de
1988 a dezembro de 1990, Processo 9700011474-0, que tratou sobre
o pagamento dos 28,86%, dos servidores do MS;
8) Vencemos no Tribunal Regional Federal duas ações importantes:

8.1) A ação que garante isonomia no pagamento da GDAMP/
GDAPMP para os médicos peritos
aposentados, a qual já transitou em
julgado;
8.2) a ação que garante o reposicionamento das referências a
cada 12 meses para os servidores
do INSS, com ingresso no órgão a
partir de 2003, a qual aguarda julgamento do último recurso no STJ.
No total, foram feitos aproximadamente 12 mil atendimentos nesta
Secretaria em 2015, apenas relativos a informação e/ou orientação
dos nossos filiados.

Acompanhe o andamento das suas ações
CORREÇÃO DO PCCS
– Período de 88/90
Processo 1562/89 - (ex-celetistas
do ex-Inamps), 5ª Vara do Trabalho
– Os servidores receberam seus créditos. Aguardando habilitação dos
herdeiros dos servidores não localizados, conforme relação divulgada
no site www.sindsprev.org.br
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 Sindsprev. Aguardando
homologação para posterior pagamento.
Processo 1583/89 - (ex-celetistas
do ex-Iapas), 4ª Vara do Trabalho –
Foi expedido alvará para pagamento
aos servidores recentemente localizados. Aguardando homologação do
pedido de habilitação dos herdeiros/
pensionistas. Ainda restam pendentes os servidores relacionados
abaixo. Desta forma, solicitamos seu
comparecimento, ou seus herdeiros,
para apresentarem os documentos
necessários para habilitação e pagamento.
MATRICULA

NOME

1298593

ALTAMIRO ALFREDO SILVA

1436490

ARTUR DE LIMA FERREIRA

1250558

CARLOS FERNANDO R RODRIGUES

1436830

GILSON BARROS DOS SANTOS

1242989

JORGE JOSÉ SIDRONIO DE LIMA

1303198

MARIA DAS GRAÇAS DE M E SILVA

1251350

NEIDE MARIA DE ARRUDA

1437941

SÉRGIO ROBERTO B MESQUITA

1437046

SIDNEY RODRIGUES DE LIMA

Processo 910001398-6 - (estatutários ex-Inamps), 3ª Vara Federal –
Negado provimento ao Recurso Especial do Sindicato relativo ao restante
do período. O processo foi remetido ao
Supremo Tribunal Federal para julgamento do Recurso Extraordinário. Em
07.08.2013, negado seguimento ao Recurso Extraordinário. A União Federal
apresentou Agravo Regimental, o qual
foi negado, tendo ocorrido o trânsito
em julgado. Convocamos os herdeiros
dos servidores, conforme relação divulgada no site www.sindsprev.org.br
CORREÇÕES DO PCCS
– Período 91/96
– MINISTÉRIO DA SAÚDE
Processo 0004380-70.2010.4.05.
8300, 6ª Vara Federal (ex-celetistas
do ex-Inamps) – Julgado parcialmente
procedente. O Sindicato enviou carta
para os servidores ativos e aposentados solicitando os contracheques do
período de janeiro de 1991 a agosto
de 1992 para elaboração dos cálculos,
bem como cópia da Portaria de Aposentadoria, cópia do CPF, Identidade
e comprovante de residência. O Sindicato está apresentando execuções
em grupos de 10 autores e a União
Federal apresentando embargos à execução, requerendo o cálculo do PCCS,
apenas sobre o vencimento, enquanto
o Sindicato defende que deve ser sobre a remuneração. Estamos requerendo a liberação da parte incontroversa.
Os servidores serão avisados por carta
das datas das liberações.
CORREÇÕES DO PCCS
– Período de 91/93 - INSS
Processo 490/91, 9ª Vara do Trabalho (ex-celetistas do ex-INPS e
ex-celetistas do ex-Iapas). O INSS
apresentou embargos à execução e
agravo de petição. O Agravo não foi
conhecido e os embargos recebidos.
O Sindicato apresentou impugnação
e concordou com os valores feitos por

amostragem pelo INSS, uma vez que a
diferença era apenas de 0,5% do valor
de cada reclamante. A juíza determinou que o INSS apresente as planilhas
individualizadas para cada servidor,
demonstrando o valor correto para
posterior julgamento dos embargos.
O INSS apresentou nova impugnação
discordando dos próprios cálculos,
tendo a juíza nomeado perito judicial
para elaboração de laudo contábil.
Prazo 60 dias.
URP’s - UNIDADES
DE 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 contas-correntes 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 RPV’s foram expedidas. Os alvarás
dos servidores remanescentes foram
liberados. O Sindicato requereu habilitação de novos herdeiros. Aguardando homologação.
Processo 492/91, ex-celetistas ex-Inamps, 12ª Vara do Trabalho – As
RPV’s foram expedidas, o pagamento
está sendo efetuado na Agência do
Banco do Brasil localizada no Edifício
da Sudene - 1º andar. Os servidores
estão recebendo os créditos mediante
agendamento junto àquela agência. O
Sindicato solicitou ao Banco do Brasil uma forma mais rápida e menos
burocrática para efetuar os referidos
pagamentos. A Agência Central de
comprometeu a desenvolver um robô
para automatizar os depósitos, o que
não impede os interessados de procurarem diretamente a referida agência
para recebimento dos créditos. O Sindicato informa ainda, que os valores
são pequenos em razão da União Federal ter vencido ação rescisória para

desconstituir a sentença reduzindo o
período de cálculo para 7/30 avos dos
meses de abril e maio de 1988. O Sindicato está enviando os dados bancários ao Banco do Brasil para realizar
os depósitos.
Processo 91.000888-5, estatutários ativos ex-Iapas, 6ª Vara Federal.
Aguardando elaboração de cálculos
para os servidores remanescentes.
Processo 91.000887-7, estatutários ativos ex-Iapas, 9ª Vara Federal
– Aguardando elaboração de cálculos
para os servidores remanescentes.
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
- Informamos que todos os valores
estão sendo embargados pela União
Federal. De acordo com a conclusão
de cada processo, os servidores estão
sendo convocados para recebimento
da parte incontroversa, ou seja, o valor reconhecido pela União Federal.
Os servidores que ainda não receberam carta informando a liberação da
parte incontroversa devem aguardar
a conclusão de seu grupo. Esclarecemos que o pagamento não é realizado
por sequência alfabética e depende da
conclusão de cada processo.
Processo 990010299-1, 6ª Vara
Federal, servidores ex-celetistas do
INSS – O Sindicato apresentou os valores do PSS para a maioria dos autores e requereu a expedição de RPV’s
para pagamento. As RPV’s foram expedidas. Aguardando assinatura do
juiz e posterior data de pagamento.
3,17% (três vírgula dezessete)
Processo 97005835-2 – INSS – 5ª
Vara Federal – Aguardando julga-

mento dos recursos interpostos pelo
INSS. À medida que os processos vão
sendo concluídos, o Sindicato envia
carta aos interessados avisando da
liberação. 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.
Processo 97005836-0, Ministério da Saúde, 1ª Vara Federal – 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.
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
precatórios, para os servidores remanescentes. A juíza suspendeu as expedições das RPV’S, tendo o Sindicato
apresentado agravo de instrumento, o
qual foi julgado favorável, tendo transitado em julgado. A juíza determinou
a expedição das RPV’S para pagamento. As RPV’s foram expedidas. Aguardando assinatura da juíza e data de
pagamento.
Processo 970005190-0, 1ª Vara
Federal, 28,86%, INSS – Foi julgado
procedente para todos os servidores
desta ação. O Sindicato convoca os
servidores do INSS que não realizaram acordo para comparecer à nossa
sede para assinar procuração para
elaboração dos cálculos. Deverá ainda
apresentar comprovante de residência atualizado e cópia do CPF. Prazo
20.12.2015.
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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 à contagem de tempo insalubre, referente ao período celetista
para todas as categorias profissionais.
Em virtude da Orientação Normativa
nº 15/2014 do MPOG ter determinado
a revisão de todas as aposentadorias
concedidas com base na conversão do
tempo insalubre do período celetista,
salvo aqueles concedidos por ordem
judicial, o Sindicato enviou ofício
ao Ministério da Saúde com todas as
peças do processo, com o objetivo de
evitar a revisão das aposentadorias dos
servidores contemplados nesta ação.
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. Em virtude da Orientação Normativa nº
15/2014 do MPOG ter determinado
a revisão de todas as aposentadorias
concedidas com base na conversão
do tempo insalubre do período celetista, salvo aqueles concedidos por
ordem judicial, o Sindicato enviou
ofício ao INSS com todas as peças
do processo, com o objetivo de evitar a revisão das aposentadorias dos
servidores contemplados nesta ação.
O Sindicato requereu a Juízo que determina o cumprimento da obrigação
de fazer em relação a toda a categoria,
independente de constar na relação
inicial ou não do processo, tendo em
vista que trata-se de ação coletiva em
favor de toda a categoria, tendo o Juízo deferido o pedido do Sindicato.
Aguardando cumprimento.
ISONOMIA NO
PAGAMENTO DA GDASST
ENTRE ATIVOS
E APOSENTADOS
Servidores do Ministério
da Saúde - Aposentados Processo 2005.83.00.005845-0,
12ª Vara Federal, MS – Aguardando
expedição de RPV’s para os servidores remanescentes.

J

INCORPORAÇÃO
DA GDPTS – ISONOMIA
ENTRE ATIVOS
E APOSENTADOS
Servidores do Ministério
da Saúde - Aposentados Processo 2009.83.00.008132-5, 1ª
Vara Federal, MS – Sentença procedente. O Sindicato está apresentando
as execuções em grupos de 10 autores. Na medida da conclusão de cada
grupo, o Sindicato está enviando carta avisando a data do pagamento.
ISONOMIA NO
PAGAMENTO DA GDASS
ENTRE ATIVOS
E APOSENTADOS
Servidores Aposentados
e Pensionistas do INSS
Processo 2006.83.00.014984-8, 5ª
Vara Federal, INSS – Sentença procedente. Os interessados devem aguardar a carta do Sindicato comunicando o dia do pagamento. No presente
processo a maioria dos servidores já
receberam seus créditos.
ISONOMIA NO
PAGAMENTO DA GDAPMP
ENTRE ATIVOS
E APOSENTADOS
Médicos Peritos
Aposentados do INSS
Processo 0800185-04.2013.4.05.
8300, 12ª Vara Federal – Sentença
improcedente, o Sindicato apresentou recurso de Apelação. A Apelação
do Sindicato foi julgada procedente,
condenando a autarquia previdenciária a implantar a mencionada
gratificação nos proventos dos servidores inativos nas respectivas datas
de vigência e a pagar os atrasados. O
INSS apresentou Recurso Especial e
Extraordinário. O Tribunal Regional
Federal inadmitiu o Recurso Especial
e admitiu o Recurso Extraordinário, o
qual foi negado e transitou em julgado. O Sindicato vai iniciar a execução
do julgado.
Pensionistas do
Ministério da Saúde
Processo 2008.83.00.014368-5, 9ª
Vara Federal – Sentença procedente.
O Sindicato está apresentando as execuções em grupos de 10 autores. Na
medida da conclusão de cada grupo,
o Sindicato está enviando carta avisando a data do pagamento.
DEVOLUÇÃO DE PSS
SOBRE 1/3 DE FÉRIAS
Processo 2009.83.00.019236-6,
1ª Vara Federal – INSS – ATIVOS Sentença procedente para afastar a
exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre o terço de
férias pago aos servidores dos Ativos
do INSS e restituição do indébito tributário, respeitada a prescrição quinquenal. A Fazenda Nacional apresentou recurso de apelação sustentando
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a legalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre o terço
constitucional de férias, O TRF 5ª Região manteve a sentença. A Fazenda
Nacional apresentou Recurso Especial, o qual encontra-se sobrestado até
pronunciamento do STF, em função
de pedido de Repercussão Geral no
RE 593068.
Processo 2009.83.00.019237-8,
12ª Vara federal – MS –ATIVOS
Sentença improcedente. O Sindicato apresentou Recurso de Apelação.
O TRF 5ª Região reformou a sentença
para condenar a Fazenda Nacional a
afastar a exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre
o terço de férias pago aos servidores
dos Ativos do Ministério da Saúde
e restituição do indébito tributário,
respeitada a prescrição qüinqüenal.
A Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial, o qual encontra-se sobrestado até pronunciamento do STF,
em função de pedido de Repercussão
Geral no RE 593068.
Processo 0003476-50.2010.4.05.
8300, 7ª Vara Federal – Anvisa –
ATIVOS - Sentença procedente para
afastar a exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre
o terço de férias pago aos servidores
dos Ativos do INSS e restituição do
indébito tributário, respeitada a prescrição qüinqüenal. A Fazenda Nacional apresentou recurso de apelação
sustentando a legalidade da incidência da contribuição Previdenciária
sobre o terço constitucional de férias.
O TRF 5ª Região, manteve a sentença.
A Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial, o qual encontra-se sobrestado até pronunciamento do STF,
em função de pedido de Repercussão
Geral no RE 593068.
O SINDSPREV AJUIZOU
AÇÕES SOBRE REAJUSTE
DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
O Supremo Tribunal Federal
(STF), ao analisar o Recurso Extraordinário nº 710.293/SC, reconheceu a
existência de repercussão geral sobre
o reajuste do vale-alimentação pago
aos servidores públicos, em particular na equiparação deste valor com o
valor pago no âmbito dos servidores
do TCU.
Cabe observar que não houve
ainda qualquer manifestação do STF
quanto ao mérito, mas, tão somente,
o reconhecimento da constitucionalidade da matéria e de sua repercussão
geral.
Neste sentido o Sindsprev/PE,
ajuizou as ações coletivas para garantir o direito de seus filiados. Requerendo a adequação do valor aos patamares do TCU, abaixo os números
dos processos:
Processo 0802718-33.2013.4.05.
8300, 5ª Vara Federal – Ministério
da Saúde – ATIVOS - Sentença improcedente. O Sindicato apresentou
Recurso de Apelação. O Tribunal
Regional Federal da 5ª Região negou
provimento à Apelação. O Sindicato
apresentou Recurso Especial e Extraordinário. Aguardando julgamento do
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Supremo Tribunal Federal em Repercussão Geral.
Processo 0802719-18.2013.4.05.
8300, 1ª Vara Federal – INSS – ATIVOS - Sentença improcedente. O
sindicato apresentou recurso de apelação, o qual foi negado. O Sindicato
apresentou Recurso Especial e Extraordinário.
Processo 0802721-85.2013.4.05.
8300, 10ª Vara Federal – ANVISA –
ATIVOS - Sentença improcedente.
O Sindicato apresentou Recurso de
Apelação. O Tribunal Regional Federal negou provimento à Apelação.
O Sindicato apresentou Recurso Especial e Extraordinário. Aguardando
Julgamento do Supremo Tribunal Federal em Repercussão Geral.
REPOSICIONAMENTO
DA PROGRESSÃO FUNCIONAL
DOS SERVIDORES DO INSS
Processo 0803488-26.2013.4.05.
8300, 10ª Vara Federal – Sentença
procedente para conceder a promoção ou progressão funcional a cada
12 (doze) meses, bem como o ressarcimento das parcelas vencidas, uma
vez que o INSS não está concedendo
a progressão funcional aos servidores ao completar o interstício de 12
(doze) meses de efetivo serviço. No
julgamento ocorrido no Tribunal
Regional Federal ficou esclarecido
que a decisão proferida nos autos
do Processo em referência atinge
todos os servidores do INSS com ingresso no órgão após o ano de 2003,
que tenham domicílio no Estado de
Pernambuco na data de ajuizamento da ação, qual seja 23/10/2013. O
INSS apresentou Recurso Especial e
o Sindicato as contrarrazões, o qual
foi admitido e aguarda julgamento
no Superior Tribunal de Justiça. O
Sindicato vai disponibilizar no site
e-mail para todos os servidores solicitarem prioridade no julgamento.
www.sindsprev.org.br
Sindicato ajuíza ações para todos os filiados ativos, aposentados e
pensionistas requerendo o reajuste
de 13.23%%.

O artigo 37, X, da CF, decorrente
da Emenda Constitucional n° 19/98,
determina que seja assegurada aos
servidores públicos isonomia na revisão geral anual, sem distinção de índices de reajuste concedidos a título
de tal revisão, consoante transcrição:
“X - a remuneração dos servidores
públicos e o subsídio de que trata o §
4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica,
observada a iniciativa privativa em
cada caso, assegurada revisão geral
anual, sempre na mesma data e sem
distinção de índices”. No caso da presente ação, defende o Sindicato que a
sequência legislativa que estabeleceu
primeiro um reajuste pífio de 1%, por
meio da Lei 10.697/2003 e, no mesmo
dia, a Lei 10.698/2003, estabeleceu
um valor fixo de 59,87, indistintamente para todos os servidores, veio
com o objetivo de burlar o postulado
constitucional da revisão geral sem
distinção de índices.
Com o acréscimo linear de 1%, previsto na Lei 10.697/2003, e a VPI de R$
59,87, instituída pela Lei 10.698/2003,
o aumento para a categoria com menor
remuneração foi de aproximadamente 15,3% (R$ 416,50 para R$ 480,53),
percentual próximo ao da inflação no
ano de 2002 de 14,74% com base no
INPC aferida pelo IBGE. Assim, a recomposição concedida atingiu apenas
aqueles servidores públicos que recebiam menor remuneração, porém para
aqueles de maior remuneração não
foram abrangidos pela real finalidade
das normas editadas, qual seja, a Revisão Geral Anual. Tal desvirtuamento
se deu em razão da Lei 10.698/2003,
que fixou a denominada Vantagem Pecuniária Individual como estratégia de
Revisão Anual Geral pelo governo. Alterou-se um instituto jurídico que não
é próprio da Revisão Geral Anual para
alcançar o seu objetivo de recomposição salarial, porém o fez de forma desproporcional e não isonômica à grande
maioria dos servidores públicos.
A criação da VPI, na realidade é
um reajuste anual “escamoteado”,
que representa para alguns servidores
um reajuste de 13,23% (treze vírgula
vinte e três por cento) e para outros
um percentual bem inferior.

AVISO IMPORTANTE
Informamos aos servidores que possuem processo para recebimento de valores relativos a exercícios anteriores (revisão de
aposentadoria, abono de permanência, etc), que o Sindicato está
ajuizando ações individuais para recebimento via RPV – Requisição de Pequeno Valor, no Juizado Especial Federal, uma vez que
se encontra suspenso o pagamento pela via administrativa, em
virtude de determinação do Ministério do Planejamento.
Outrossim, esclarecemos que os servidores não devem desistir do processo administrativo, solicitando apenas a cópia para
ajuizamento de ação judicial.
Os interessados devem solicitar cópia integral do processo
administrativo no setor de Recursos Humanos do órgão (INSS
ou MS) e apresentar no Sindicato, acompanhada dos seguintes
documentos:
1. Cópia da identidade e do CPF;
2. Comprovante de endereço atualizado com menos de um
ano (conta de água, luz ou telefone);
3. Assinar procuração no Sindicato.

