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Sindicato realiza atos públicos e debates 
para reforçar campanha salarial 2012

Servidores da Saúde debatem campanha salarial

O Sindsprev realizou, nos 
dias 17 de maio e 25 de abril, 
dois atos públicos, na Praça da 
Independência, Centro do Re-
cife, com a participação de ser-
vidores ativos e aposentados da 
Saúde, Previdência Social, An-
visa, INSS e Receita Federal do 
Brasil (RFB).

O objetivo foi reforçar a Cam-
panha Salarial Unificada dos 
Servidores Federais, que nestes 
dois dias, promoveram paralisa-
ções e protestos em várias capi-
tais e outras cidades do país. Os 
manifestantes de Pernambuco e 
dos demais estados mostraram 
o descontentamento das cate-
gorias com a intransigência do 
Governo Dilma no atendimento 
à pauta de reivindicações. 

Nas negociações realizadas 
com o Ministério do Planeja-
mento desde o início do ano até 
o momento, o governo só diz 
NÃO às reivindicações, usando 
a mesma alegação de que não 
tem dinheiro. Por outro lado, os 
empresários são contemplados 
com isenções fiscais e outros be-
nefícios. Ou seja, os trabalhado-
res continuam pagando a conta 
dos mais ricos. (Confira quadro 
abaixo)

A pauta prevê a reposição sa-
larial emergencial de 22%, fixa-
ção da data-base em 1º de maio, 
concurso público, paridade entre 
trabalhadores ativos e aposenta-
dos, melhoria das condições de 
trabalho, fim das privatizações, 
aumento do valor dos benefícios 

concedidos, como o auxílio refei-
ção e a implantação de plano de 
carreira específico.

Em Recife, durante o protesto 
foi distribuída uma carta aberta 
à população, esclarecendo que 
a categoria previdenciária está 
lutando pela melhoria dos servi-
ços públicos e pela valorização 
dos servidores. Na ocasião tam-
bém foi informado o andamento 
das negociações com o governo 
federal, que rejeitou todas as 
reivindicações para melhorar a 
remuneração, as condições de 
trabalho e o atendimento à po-
pulação.

“Esses protestos são reflexos 
do descaso do governo. Temos 
que pressionar e mostrar que 
somos fortes e estamos mobi-
lizados”, disse o presidente da 
CUT-PE, Sérgio Goiana.  Para 
Bonifácio, as manifestações des-
tes dois dias nacionais de luta 
defendem também um serviço 
público de qualidade. Segundo 
ele, no INSS, por exemplo, os 
indicadores para cumprimento 
das metas não condizem com as 
condições oferecidas pelo órgão 
aos servidores. 

De acordo com o dirigente 
Luiz Eustáquio, “nesta última 
década, a degradação das insta-
lações físicas, as condições de 
trabalho e a falta de servidores 
para atender à demanda no ser-
viço público de uma forma geral 
chegaram ao limite do desrespei-
to aos usuários e trabalhadores”. 

(Leia mais na pág. 3)

O Sindsprev promoveu neste mês de maio 
uma série de reuniões com os servidores do 
Ministério da Saúde. Os encontros realiza-
dos nas unidades de saúde têm o objetivo de 
discutir o andamento da campanha salarial 
unificada 2012 dos servidores federais; nova 
tabela remuneratória da CPST prevista na 
MP 568/12; tramitação das ações jurídicas, 
aumento dos valores da Geap, condições de 
trabalho, entre outras questões específicas. 

O sindicato já realizou reuniões nos hos-
pitais Getúlio Vargas (dia 09/05), Barão de 
Lucena (10/05),  Geral de Areias (11/05), 
NEMS- Sudene (16/05),  Hospital Agame-
non Magalhães (18/05), PAM Centro (22/05) 
e Centro de Saúde Albert Sabin (23/05). As 
reuniões nos locais de trabalho terão conti-
nuidade no mês de junho, também com os 
servidores do INSS, do Ministério da Previ-
dência, Anvisa e RFB.

Manifestações 
na Praça da 
Independência 
reuniram 
servidores ativos 
e aposentados 
da Saúde, 
Previdência, 
Anvisa e RFB

Hospital Barão de Lucena (HBL) Hospital Geral de Areias (HGA) 

Hospital Getúlio Vargas (HGV) Hospital Albert Sabin

> De 2011 até abril de 2012, o governo já havia concedido 
aos empresários de vários setores isenção fiscal de 155 bilhões 
de reais.

> No dia 21 de maio deste ano, o Ministério da Fazenda 
anunciou um novo pacote, que destina mais incentivos para as 
montadoras de carros, no valor de 2 bilhões e 700 mil reais.

> Além disso, o governo cortou recursos das áreas sociais 
em mais de 105 bilhões de reais. 

Nems

PAM Centro
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Festa do Dia do Trabalhador

Comemoração promovida pelo Sindsprev proporciona 
momentos de alegria e descontração

Mais de duas mil pessoas par-
ticiparam da festa do Dia do Tra-
balhador promovida pelo Sinds-
prev no dia 5 de maio, no Centro 
de Formação e Lazer (CFL). Foi um 
dia bem movimentado e com mui-
ta alegria e descontração. O evento 
reuniu filiados, seus dependentes 
e convidados, que puderam acom-
panhar os shows musicais, com 
destaque para as bandas Sem Ra-
zão e Musa do Calypso. 

Também foram realizados tor-
neios de futebol society e vôlei 
de areia (dupla), com premiação 
para os três primeiros colocados 
de cada disputa e bingo com pre-
miações. 

O público usufruiu também 
das piscinas, do restaurante, da 
bica e do redário inaugurado re-
centemente e que é um espaço de 
lazer e convivência ao ar livre para 
a categoria. A festa foi uma opor-
tunidade de proporcionar momen-
tos de lazer aos trabalhadores e de 
reencontro de antigos colegas e foi 
muita elogiada, tanto pela organi-
zação quanto pelas atrações. 

O coordenador do Sindsprev, 
José Bonifácio, fez uma avaliação 
positiva do evento. “Além de ofere-
cer a integração da categoria, a ati-
vidade é uma demonstração de que 
o Sindicato não é só militância e 
luta, mas também alegria e lazer”. 

No ato do Dia do Trabalhador foi destacada defesa do serviço público

Entidades nacionais dos servidores 
discutiram aumento da Geap

15 de junho

A CUT Pernambuco pro-
moveu, no dia 30 de abril, 
ato público para comemorar 
o Dia do Trabalhador. A ati-
vidade aconteceu na Praça da 
Independência, com a parti-
cipação de vários sindicatos 
cutistas e serviu também para 
reforçar a campanha contra o 
imposto sindical. O presiden-

A direção 
executiva da 
CUT decidiu 
prorrogar até 15 
de junho o ple-
biscito sobre o 
imposto sindi-
cal. 

Desde 26 de março, a 
central promove votações 
em vários locais, defen-
dendo a extinção do im-
posto. Segundo a CUT, a 
data foi estendida em fun-

No dia 18 de maio, em reu-
nião articulada pela CNTSS/
CUT, no Auditório da CUT Na-
cional, em Brasília, dirigentes 
da CNTSS, CONDSEF, FENA-
DADOS e FENASPS discutiram 
a gravidade da situação dos be-
neficiários da GEAP em função 
do aumento do Custeio 2012. 

Foram destacadas as seguin-
tes questões: baixa qualidade do 
atendimento; falta de aumento 
da contribuição (per capita) do 
Governo; ação do STF e saída 
compulsória dos beneficiários 
em função do aumento dos pla-
nos, entre outras questões. 

ção da grande 
repercussão e 
interesse de tra-
balhadores de 
todo o país em 
participar.

A entidade de-
fende a substituição da con-
tribuição obrigatória - que no 
caso dos assalariados corres-
ponde a um dia de trabalho 
por ano - por uma contribui-
ção negocial, com percentual 
definido em assembléia. 

te da Central, Sérgio Goiana, 
lembrou o momento favorável 
de crescimento em que o país 
vive e alertou os trabalhado-
res a não se deixarem levar 
pelo discurso da crise mun-
dial. Em sua fala, ele declarou 
que “temos que cobrar do go-
verno mais investimento e um 
serviço público melhor e de 

qualidade. O governo não 
está deixando de arrecadar 
por conta da crise. Pelo con-
trário, o país está em pleno 
desenvolvimento. Banquei-
ros, industriais e empre-
sários também não estão 
deixando de ganhar. Por 
que a crise tem que cair nas 
costas dos trabalhadores?”.

Um dia movimentado, 
que promoveu a integração 
da categoria, de seus 
dependentes e convidados

Prorrogado plebiscito nacional 
sobre imposto sindical

 Diante disso, foram aprova-
dos os encaminhamentos: Soli-
citar a realização de audiência 
pública no Congresso Nacional; 
agendar reunião com a Secre-
taria de Relações do Trabalho 

do Ministério do Planejamento 
e promover encontro das asses-
sorias jurídicas das entidades 
sobre possível ação contra o 
aumento da GEAP. (Ver assem-
bleia na pág. 3)
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Assembléia discute aumento da Geap e elege 
delegados ao Congresso Estadual da CUT

Lutol: o “medicamento” certo para fortalecer a luta

Sindsprev participa da 
Marcha a Brasília

Nos protestos, 
realizado nos dias 
25 de abril e 17 de 
maio, o Sindicato 
também distribuiu 
gratuitamente o 
LUTOL (ver box), 
um “medicamento” 
comprovadamente 
eficaz para 
aumentar as energias 
necessárias ao 
fortalecimento das 
lutas da categoria 
previdenciária e dos 
demais trabalhadores. 
O coordenador do 
Sindsprev, José 
Bonifácio, explica que 
o LUTOL é indicado 
no combate ao arrocho 
salarial; às péssimas 
condições de trabalho; 
às gratificações 
produtivistas; 
à retirada de direitos 
e à quebra de 
paridade entre ativos 
e aposentados.

A Campanha Salarial 2012 dos servidores federais tam-
bém foi reforçada com atividades realizadas no mês de 
março. Em audiência pública na Câmara de Vereadores do 
Recife, o fórum cutista da categoria, composto pelo Sind-
sep, Sintrajuf,  Sindprf e Sindsprev, lançou a campanha 
no Estado. No dia 28 de março foi realizada uma Marcha a 
Brasília. Caravanas de vários estados, inclusive do Sinds-
prev-PE, participaram da mobilização.

Estima-se que mais de 6 mil pessoas ocuparam a Es-
planada dos Ministérios. A atividade culminou com um 
ato público em frente ao Ministério do Planejamento. A 
pressão foi grande. As 31 entidades que representam os 
federais nacionalmente, entre elas a CNTSS e a CUT, fo-
ram recebidas pela Secretaria de Relações do Trabalho. Na 
reunião, os eixos da campanha salarial foram reapresen-
tados ao governo, que manteve o discurso de limites orça-
mentários, alegando que só discutirá, este ano, correções 
de distorções, nada de reajuste linear. 

No dia 20 de abril, no 
auditório do Sindsprev, foi 
realizada assembléia com 
expressiva participação dos 
servidores da categoria pre-
videnciária. Na abertura, 
dirigentes do Sindicato re-
afirmaram o compromisso 
de intensificar a luta contra 
o aumento dos valores dos 
planos da Geap Saúde e pela 
melhoria do atendimento aos 
usuários.

Foram destacadas as ini-
ciativas já realizadas pelo 
Sindsprev: debate no audi-
tório da Fafire com represen-
tantes da Geap e servidores e 
encaminhamento de requeri-
mento à Comissão de Traba-
lho, Administração e Serviço 
Público da Câmara Federal, 
solicitando a realização de 
uma audiência pública para 
discutir o aumento da Geap, 
a co-participação e a contra-
partida do governo.

A direção do Sindicato 
criticou a forma como foi 
aprovado o aumento pelo 
Conselho Nacional Delibera-
tivo da Geap (Condel).  Não 
existe participação das en-
tidades sindicais nacionais 
nas instâncias do Condel, 
tendo somente três servido-
res que são eleitos em todo 
o país para representar 700 
mil usuários. Isso revela uma 

LUTOL
Medicamento certo para enfrentar desafios 

e conquistar vitórias
 

COMPOSIÇÃO: 
União...................................................100%

Mobilização..........................................10
0%

Companheirismo..................................10
0%

Consciência política.............................10
0%

Coragem..............................................100%
Disposição para a luta..........................10

0%

 INFORMAÇÕES AO TRABALHADOR:
A associação dos componentes do LUTOL 

confere ao produto uma ação eficaz 
no fortalecimento da organização sindical e das lutas dos trabalhadores contra 

medidas, decisões, resoluções, portarias e projetos de lei que causem danos à sua 
saúde. É importante informar que este medicamento não necessita de prescrição 

médica. 

INDICAÇÕES:
LUTOL é indicado no combate aos seguintes males: arrocho salarial; péssimas 

condições de trabalho; gratificações produtivistas; retirada de direitos; quebra de 
paridade entre ativos e aposentados.

MODO DE USAR (POSOLOGIA):
Não existem restrições quanto ao número de vezes e à quantidade que pode ser 

utilizada. Use à vontade. No caso de superdosagem, LUTOL produz melhores 
efeitos à intensidade da luta. Indicado para todas as idades.

CONTRA-INDICAÇÕES: 
LUTOL não apresenta nenhuma contra-indicação. Os trabalhadores de qualquer 

categoria profissional devem usá-lo sempre no combate às arbitrariedades e 
injustiças que lhes são impostas.

PRECAUÇÕES: 
Mantenha LUTOL sempre ao seu alcance. Deve ser usado de forma coletiva para 

atingir melhorias desejadas.

Farmacêutico Responsável:
Sindsprev-PE – Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais da Saúde e Previdência 

estrutura na qual os servidores 
não têm poder de influir nas 
decisões. 

 O coordenador geral do Sin-
dsprev, José Bonifácio, infor-
mou também que foi feito um 
levantamento de alguns planos 
que poderiam servir de alterna-
tiva à Geap.  Dos planos con-
sultados, apenas o CapeSaúde, 
que é de auto-gestão, estaria 
habilitado para atender apenas 
aos servidores do Ministério da 
Saúde e Anvisa, pois não tem 
convênio com os demais órgãos 
da nossa categoria.

 Apesar da vantagem de ofe-
recer uma melhor cobertura de 
hospitais e não ter co-partici-
pação, seus valores são mais al-
tos e vão ser reajustados ainda 
este ano. Vale ressaltar que não 
cabe ao sindicato orientar os 
servidores a mudarem ou não 
de plano, pois trata-se de uma 
decisão pessoal.

Por outro lado, alguns servi-
dores manifestaram o posicio-
namento de que a Geap é um 
patrimônio construído pelos 
trabalhadores. Por isso, através 
da CNTSS/CUT, o sindicato 
está buscando a redução dos 
valores que deverão ser pagos 
pelos servidores. Para isso, vai 
intensificar a luta pelo aumen-
to da contribuição financeira 
da União e o fim da cobrança 
da co-participação nos procedi-

mentos médicos. 
Também será solicitado o 

apoio das outras entidades sin-
dicais nacionais, e também a 
inclusão desta questão da Geap 
na pauta da Campanha Salarial 
Unificada dos Servidores Fede-
rais.

Além dessa luta política, a 
assembléia aprovou autoriza-
ção para que o Sindsprev entre 
com ação jurídica contra o au-
mento da Geap. A viabilidade 
desta medida está sendo anali-
sada pelo Departamento Jurídi-
co do sindicato.

Delegados para o 13º Cecut  

Na assembléia previdenci-
ária do Sindsprev também foi 
eleita a delegação composta por 
22 delegados(as) titulares e sete 
suplentes que participará do 
13º Congresso Estadual da CUT 
(Cecut). A abertura do evento 
será no dia 28 de maio, às 18h, 
tendo continuidade no período 
de 29 de maio a 1º de junho, no 
Centro de Convenções de Per-
nambuco, Teatro Tabocas.

Durante o 13º Cecut, os parti-
cipantes vão eleger a nova direto-

ria da CUT Pernambuco para o 
triênio 2012-2015. Além disso, 
os delegados irão debater uma 
série de temas de interesse dos 
trabalhadores e elaborar o pla-
no de luta da nova gestão.  

No Congresso Nacional da 
CUT (Concut), os previden-
ciários estarão representados 
por sete delegados. O 11º 
Concut será realizado de 9 a 
13 de julho, em São Paulo. O 
encontro também vai eleger a 
próxima direção da CUT Na-
cional e organizar a luta dos 
trabalhadores.

A Assembléia teve 
a  participação 
expressiva da 
categoria

Debate no auditório 
da Fafire com 

representantes da 
Geap e servidores
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No dia 2 de maio, no Centro 
de Formação e Lazer, o Sinds-
prev realizou uma oficina para 
debater problemas e soluções 
em relação à implantação das 
30 horas e cumprimento das 
metas estabelecidas pelo INSS. 
Participaram da oficina as ge-
rências executivas do INSS de 
Petrolina, Garanhuns, Caruaru, 
Recife e o superintendente re-
gional do órgão, João Maria Lo-
pes.  O evento reuniu também 
representação dos comitês por 
locais de trabalho e a direção 
do sindicato.

No início dos debates, os 
participantes relataram as suas 
rotinas de trabalho e enume-
ram as dificuldades para reali-
zar o atendimento previsto nas 
metas nas Agências da Previ-
dência Social (APS’s), tanto na 
capital como interior do Esta-
do. Os problemas em atender a 
maioria dos segurados de forma 
resolutiva em até 30 minutos 
consistem, principalmente, na 
falta de qualidade do sistema 
de informática do órgão e a fal-
ta de treinamento presencial e 
reciclagem dos servidores que 
trabalham diretamente no aten-
dimento ao segurado. 

Outra preocupação são as 
péssimas condições de trabalho 
em algumas agências. Algumas 
delas têm problemas de espaço 
físico e não comportam o arqui-
vamento de seus processos. De 
acordo com eles, os novos indi-
cadores para aferição das metas 
não condizem com as condições 
oferecidas pelo INSS aos servi-
dores. O método tem sobrecar-

30 horas e cumprimento de metas

Aprovado fórum de negociação entre 
gestores do INSS e Sindsprev

Através de acesso ao en-
dereço www.sindsprev.org.
br/mapeamento.inss, os ser-
vidores das Agências da 
Previdência Social podem 
responder o questionário do 
mapeamento das condições 
nos seus locais de trabalho. O 
objetivo é realizar o acompa-
nhamento da  realidade dos 
locais de trabalho e registrá-
la em relatórios periódicos. 

O mapeamento apresen-
tará elementos para analisar-
mos as reais condições para 
o cumprimento das metas 
estabelecidas em cada APS 
de Pernambuco. E servirá 
de subsídio nas discussões 
do fórum de negociação en-
tre os gestores do INSS e o 
Sindsprev, criado recente-
mente. Este fórum se reunirá 
a cada três meses para deba-
ter e sugerir soluções para as 

Questionário sobre as 
condições de trabalho 

deve ser respondido pelos 
servidores das APS’s

Eleitos delegados de base no interior do 
Estado e na Região Metropolitana do Recife

Criado o Funpresp - Fundo 
de Previdência Complementar 

dos Servidores Federais

regado o trabalho da categoria, 
gerando estresse, problemas de 
saúde e o afastamento dos ser-
vidores. 

Também foi identificado nes-
se conjunto de problemas para 
o cumprimento das metas e 
implantação da jornada de seis 
horas o pequeno número de ser-
vidores para atender à demanda 
nas APS’s. “Existe essa dificul-
dade de aumento de demanda 
e de diminuição do quadro de 
funcionários. São servidores 
que se aposentam ou mesmo 
pedem exoneração em busca de 
melhores condições de traba-
lho”, revelaram. 

O superintendente regional 
do INSS, João Maria Lopes, 
considerou como positiva a 
realização da oficina porque é 
uma forma de trazer  ao debate, 
a atual situação do INSS visan-
do buscar uma solução para os 

Em abril, o Sindsprev 
concluiu o processo de es-
colha dos delegados dos 
Comitês Sindicais por lo-
cais de Trabalho, realizando 
eleições em municípios do 
interior do Estado e Região 
Metropolitana do Recife. 
Aconteceram eleições em to-
das as unidades de trabalho 
das cidades das Zonas da 
Mata Norte e Sul, Agreste e 
Sertão. Os delegados eleitos 
farão parte da Direção Plena 
do Sindicato, que se reúne 
regularmente para analisar 
a atuação sindical e delibe-
rar melhorias e novas priori-
dades. Os representantes de 
base irão integrar a direção 
na gestão 2011/2014 e são o 
elo entre o local de trabalho 
e o Sindicato. 

No dia 25 de maio, ocor-
reu a instalação da Direção 

problemas junto à direção do 
INSS e o Ministério da Previ-
dência. 

Ao final da oficina foi pro-
duzido um relatório com todos 
os problemas apontados pelos 
representantes dos comitês por 
locais de trabalho e dirigentes 
do sindicato. Também foi apro-
vada a criação de um fórum de 
negociação entre gestores e o 
Sindsprev. Este fórum se reuni-
rá a cada três meses para deba-
ter as dificuldades identificadas 
e encontrar uma solução.  

Para o coordenador geral do 
Sindsprev-PE, José Bonifácio, a 
preocupação é que os servidores 
posssam ser prejudicados. Além 
disso,  demonstra o compromis-
so da direção em  acompanhar 
atentamente todas as questões 
do dia a dia dos trabalhadores 
do INSS e de outros segmentos 
da categoria.

dificuldades identificadas.
Este levantamento está 

sendo iniciado com os servi-
dores do INSS, devido à forte 
pressão exercida para o cum-
primento das metas estabele-
cidas pelo órgão, após a im-
plantação das 30 horas sema-
nais. Depois, esta iniciativa 
será estendida aos servidores 
do Ministério da Saúde, An-
visa, Ministério da Previdên-
cia e RFB, com questioná-
rios adaptados a cada órgão.

Mais detalhes sobre como 
acessar e utilizar o siste-
ma do mapeamento podem 
ser conferidos no folder 
explicativo que está sen-
do distribuído nos locais 
de trabalho e no vídeo pos-
tado no site do Sindsprev.

É muito importante a par-
ticipação de cada servidor, 
filiado ou não ao sindicato.

Plena com todos os represen-
tantes eleitos dos Comitês Sin-
dicais de Local de Trabalho e 
dos Aposentados. Logo após 
a posse, o sindicato inicia o 
processo de formação sindical 
com o objetivo de possibilitar 
ao delegado a compreensão de 
seu papel como representante 
dos trabalhadores nos locais 

de trabalho.   “É importante 
investir na renovação dos 
quadros da entidade, por 
isso acreditamos na atua-
ção dos delegados eleitos 
e vamos qualificá-los para 
melhor representarem nos-
sa base, afirma o coorde-
nador do Sindsprev”, José 
Bonifácio.

Escolha de delegados na cidade de Petrolina com a presença dos 
dirigentes  do Sindsprev, Leonardo, Adilson e Anilda

O dirigente Luiz Eustáquio disse que os novos indicadores para aferição das 
metas no INSS tem sobrecarregado o trabalho da categoria

A presidente Dilma sancio-
nou, no dia 2 de maio, a lei que 
cria a Fundação de Previdência 
Complementar dos Servidores 
Públicos Federais (Funpresp). 
O órgão será responsável pela 
criação de fundos de previ-
dência complementar para os 
novos servidores federais.  Os 
antigos ficam fora da regra. 

Com a criação da Funpresp, 
os futuros servidores públi-
cos terão garantido pela União 
uma aposentadoria igual à 
que é paga aos trabalhadores 
regidos pelo Regime Geral da 
Previdência, cujo teto é de R$ 
3.916,20.

No entanto, os novos servi-
dores que quiserem aumentar 
suas aposentadorias terão que 
aderir ao plano de previdência 
complementar e contribuir com 
um percentual a ser negociado. 
A contribuição do servidor será 
paritária com a da União até o 
limite de 8,5%.

Como é agora e como fica

Atualmente, o servidor fede-
ral contribui com 11% do salá-
rio, enquanto o governo entra 
com 22% do valor do salário. 

A partir da vigência da Emen-
da Constitucional 41/2003, com 
a regulamentação da Lei Federal 
10.887/2004, os proventos de 
aposentadoria passaram a ser 
submetidos a uma sistemática 
de cálculo idêntica à do regime 
geral de previdência.

Considera-se a média das 
80% maiores remunerações du-
rante toda a vida do servidor, re-
troagindo a julho de 1994, para 
os que já estavam no serviço 
público anteriormente à referi-
da data.

Com a criação do fundo, 
quem ganha mais de R$ 3.916,20 
vai ter que pagar uma previdên-
cia complementar, se quiser re-
ceber uma aposentadoria maior 
no futuro. 
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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 – O 
Sindicato requereu as habilitações dos 
herdeiros dos servidores falecidos, as 
quais já foram homologadas. Expe-
dido alvará ao Banco do Brasil para 
pagamento. O Sindsprev convoca os 
herdeiros que ainda não apresentaram 
conta-corrente para comparecer no 
Sindicato com urgência a fim de assi-
nar declaração com a indicação de sua 
conta para recebimento do crédito, de-
vendo apresentar também um compro-
vante de sua titularidade.

Processo 1561/89 (ex-celetistas do ex-
INPS), 6ª Vara do Trabalho – O Sindi-
cato requereu a habilitação dos herdei-
ros remanescentes que apresentaram a 
documentação completa. As habilita-
ções foram homologadas. Expedido al-
vará para pagamento aos herdeiros re-
manescentes, os quais já foram pagos.

Processo 1583/89 (ex-celetistas do 
ex-Iapas), 4ª Vara do Trabalho – Em 
relação aos herdeiros remanescentes, 
o INSS foi novamente intimado para 
se pronunciar  sobre os pedidos de 
habilitação, o qual concordou. O juiz 
homologou as habilitações e determi-
nou que, no caso de existir pensionista 
habilitado, deverá ser pago o crédito 
apenas ao pensionista e na sua falta 
aos demais herdeiros necessários. O 
Sindicato convoca os herdeiros e pen-
sionistas que não receberam o crédito 
a comparecerem no Sindicato para 
assinar declaração informando conta-
corrente. 
 
Processo 90000872-7, 5ª Vara Federal 
(estatutários ativos em 1990 do ex-
Iapas) – Os valores da Contribuição 
Previdenciária foram liberados e todos 
os servidores avisados. O Sindicato 
informa aos servidores que os valores 
da contribuição previdenciária devol-
vidos devem ser declarados na sua de-
claração de imposto de renda  2012 da 
mesma forma do valor principal.
 
Processo 910001398-6 (estatutários 
ex-Inamps), 3ª Vara Federal – Foi apro-
vado o Plano de Cargos, Carreiras e Sa-
lários, instituído pela Lei 11.355/2006, 
antiga Medida Provisória 301/04. Na 

folha de novembro de 2007 foram pa-
gos integralmente os valores referentes 
à implantação do PCCS do período de 
maio de 2002 a dezembro de 2003. A 
juíza marcou audiência com o Sindi-
cato e a AGU para definição dos pa-
râmetros de cálculos. Na audiência 
realizada, a juíza concedeu o prazo de 
30 dias para a União Federal apresen-
tar 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 metodolo-
gia aplicada pela União Federal. A ju-
íza definiu os parâmetros de cálculo, 
tendo a AGU apresentado Agravo de 
Instrumento contra a decisão, ao qual 
foi dado parcial provimento para li-
mitar 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 ad-
mitidos, bem como o Recurso Especial 
do Sindicato, requerendo o restante do 
período de setembro de 1992 a maio 
de 2002. Aguardando julgamento do 
Recurso Especial do Sindicato, relativo 
ao período de setembro de 1992 a maio 
de 2002, bem como do Recurso Espe-
cial e Extraordinário da União Federal. 

Os servidores com valores inscritos 
em precatórios e que não tinham dé-
bitos junto à Receita Federal do Brasil 
já receberam seus créditos desde 11 de 
maio de 2011, devendo declarar o valor 
recebido na sua declaração de impos-
to de renda 2012, conforme orientado 
pelo Sindicato.

Em relação aos demais servidores, o 
Sindicato conseguiu a expedição de 
praticamente todos os precatórios 
junto à 3ª Vara Federal, os quais tive-
ram liberação a partir de 11 de maio 
de 2012, tendo o Sindicato enviado as 
cartas comunicando o Banco realizará 
o pagamento. 

Em relação aos herdeiros dos servido-
res falecidos os mesmos devem pro-
curar o Sindicato para verificar sua 
habilitação, uma vez que muitos des-
ses processos o Juízo da 3ª Vara deter-
minou a expedição do precatório em 
nome do falecido para posterior reali-
zação da partilha.

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 
       – MINISTÉRIO DA SAÚDE

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 sen-
tença. Em 05/11/2010, foi proferida 
sentença parcialmente procedente, 
condenando a União Federal a corrigir 
a parcela do PCCS no período de janei-
ro de 1991 a agosto de 1992, data da 
publicação da Lei 8.460/92. A União 
Federal foi intimada e apresentou re-
curso de apelação, o qual foi distribu-
ído para a Terceira Turma do Tribunal 
Regional Federal, tendo como desem-
bargador relator Marcelo Navarro. No 
julgamento ocorrido em 30 de julho 
último o Tribunal Regional Federal ne-
gou provimento à apelação da União 
Federal. A União Federal apresentou 
embargos declaratórios contra a deci-
são, os quais foram julgados parcial-
mente procedentes para aplicação da 
nova lei 11.960/2009, no que se refere 
à correção monetária. A União apre-
sentou Recurso Especial e o Sindicato 
as contrarrazões. Negado seguimento 
ao Recurso Especial da União Federal. 
A União Federal apresentou Agravo ao 
Superior Tribunal de Justiça-STJ. O 
Sindicato apresentou as contrarrazões. 
Aguardando remessa eletrônica ao STJ 
para julgamento.

n CORREÇÕES DO PCCS 
       – Período de 91/93 - INSS

Processo 490/91, 9ª Vara do Traba-
lho, (ex-celetistas do ex-INPS e ex-
celetistas do ex-Iapas) – O Sindicato 
concluiu a elaboração dos cálculos e 
já apresentou a execução na Justiça. 
Informamos que os valores só serão di-
vulgados após manifestação do INSS. 
O INSS foi intimado para falar sobre os 
cálculos do Sindicato no prazo de 30 
dias.

n 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 efeti-
vou os depósitos nas contas-correntes 
dos mesmos. Os valores dos servidores 
remanescentes foram homologados, 
sendo o INSS citado para se pronun-
ciar. A Procuradoria do INSS concor-
dou com os valores. As RPV’s foram 
expedidas. Os alvarás dos servidores 
remanescentes foram liberados.

Processo 492/91, ex-celetistas ex-
Inamps, 12ª Vara do Trabalho – O Tri-
bunal do Trabalho solicitou à Vara que 
encaminhe nova relação com os valo-
res atualizados com os CPF’s de todos 
os servidores. Aguardando expedição 
de novas RPV’s.

Processo 91.000888-5, estatutários 
ativos ex-Iapas, 6ª Vara Federal – A 
maioria dos servidores já recebeu seus 
créditos. Em relação aos servidores re-
manescentes, o INSS foi intimado para 
apresentar os contracheques daqueles 
que ainda não têm valor. O Sindicato 
apresentou petição requerendo urgên-
cia para na expedição de RPV‘s para os 
servidores remanescentes, apresentan-
do também planilha com o objetivo de 
agilizar a expedição das RPV’s.

Processo 91.000887-7, estatutários ati-
vos ex-Iapas, 9ª Vara Federal – Aguar-
dando pagamento das RPV’s para os 
servidores remanescentes.

Processo 910000891-5, estatutários 
aposentados ex-Inamps, 9ª Vara Fede-
ral – O processo foi julgado proceden-
te, condenando a União Federal a pagar 
a correção das URP’s no percentual de 
7/30 avos nos meses de abril e maio de 
1988, com juros e correção. O Sindica-
to apresentou a execução dos valores. 
A União Federal concordou com os va-
lores apresentados pelo Sindicato, que 
está enviando carta aos servidores para 
recebimento das RPV’s, de acordo com 
a liberação feita pelo Tribunal Regional 
Federal. Os interessados devem aguar-
dar a correspondência do Sindicato.

n ANUÊNIO (adicional de tempo 
      de serviço a cada ano trabalhado)

Processo 930002677-1, 2ª Vara Fede-
ral, AR 1091, servidores ex-celetistas 
do Ministério da Saúde – Essa ação ti-
nha sido negada e o Sindicato apresen-
tou ação rescisória – AR 1091, no Su-

perior 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 Jurí-
dico Único, ou seja, de 12 de dezembro 
de 1990 até  março de 1999. Processo 
transitado em julgado. O juiz determi-
nou o desmembramento do processo 
em grupos de 30 autores. O Sindsprev 
está apresentando o desmembramen-
to da ação e os servidores estão sendo 
convocados por grupos. Informamos 
que todos os valores estão sendo em-
bargados pela União Federal, o que 
impede nesse momento a liberação do 
total do valor. Sendo assim, o Sindica-
to está requerendo a liberação da parte 
incontroversa que está sendo autoriza-
da por grupos. Os interessados devem 
aguardar serem chamados no Sindica-
to para apresentar a documentação.

Processo 990010299-1, 6ª Vara Fede-
ral, servidores ex-celetistas do INSS 
– Ação julgada procedente. O Sindi-
cato 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 fo-
ram elaborados e o Sindicato encami-
nhou à Justiça, sendo o INSS citado, o 
qual apresentou embargos à execução. 
A Contadoria se pronunciou sobre os 
cálculos e requereu novas fichas fi-
nanceiras. O juiz intimou o INSS, que 
apresentou as fichas solicitadas pela 
Contadoria. O processo retornou à 
Contadoria para pronunciamento. O 
juiz determinou a intimação do INSS 
para falar sobre os cálculos da Conta-
doria. O Sindicato concordou com os 
valores da Contadoria e o INSS discor-
dou. O Juízo sentenciou os embargos e 
homologou os cálculos da Contadoria. 
O INSS apresentou recurso de apela-
ção. Aguardando Julgamento.

n FGTS – PLANOS COLLOR 
      E VERÃO

Processo 950003484-0 (Plano Verão), 
3ª Vara Federal – O Sindicato apresen-
tou 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 nenhu-
ma diferença. O Sindicato apresentou 

J u r í d i c o   J u r í d i c o   J u r í d i c o

Comunicado sobre Imposto de Renda das Ações Judiciais
O Sindicato informa aos servidores que 

declararam Imposto de Renda 2012 e estão 
com pendência junto à Receita Federal do Bra-
sil (RFB) na sua declaração, em decorrência 
da informação do recebimento do precatório 
do PCCS (Processo 1562/89), que esse é um 
procedimento de rotina, não devendo causar 
preocupação. De acordo com a RFB essa críti-
ca feita pelo sistema é comum nesses casos de 
precatório judicial.

A RFB informou que finalizado o prazo 
para entrega do Imposto de Renda, no dia 30 
de abril, a Secretaria da Receita Federal do 
Brasil - RFB resolverá essas críticas e qualquer 
divergência será solucionada junto ao Banco 
do Brasil, que é a fonte pagadora.

Esclarecemos ainda que de acordo com 
o demonstrativo do Banco do Brasil o valor 
tributável é um pouco menor do que o valor 
depositado na conta-corrente, em razão de 
que ao valor líquido depositado foi acresci-

do o crédito de 8% (oito por cento), relativo 
aos depósitos de FGTS, uma vez que à época 
os servidores eram celetistas, não sendo essa 
parcela tributável.

Dessa forma, no alvará judicial que foi as-
sinado pelo juiz da 5ª Vara do Trabalho, foram 
deduzidos da base de cálculo do imposto de 
renda a contribuição previdenciária, honorá-
rios advocatícios e o FGTS, sendo esse o moti-
vo da diferença do valor tributável informado 
pelo Banco do Brasil e o valor efetivamente 
depositado.

Visando solucionar as pendências nas de-
clarações dos servidores junto à RFB o Sindi-
cato enviou ao Delegado da Receita Federal 
do Brasil ofício informando a quantidade de 
meses para todos os servidores que recebe-
ram o Precatório ou RPV, bem como cópias 
das planilhas do processo 1562/89, 5ª Vara 
do Trabalho, que trata do PCCS, dos servido-
res ex-celetistas do ex-Inamps.
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agravo de instrumento, o qual foi julga-
do favorável aos servidores no sentido 
de pagar a diferença do Plano Verão. 
O Sindicato está apresentando os cál-
culos 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 – Aguardan-
do elaboração dos cálculos dos servi-
dores remanescentes.

n 3,17% (três vírgula dezessete)

Processo 97005835-2 – INSS – 5ª Vara 
Federal – Aguardando julgamento dos 
recursos interpostos pelo INSS. À me-
dida em que os processos vão sendo 
concluídos, o Sindicato envia carta aos 
interessados avisando da liberação. Es-
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 –A Secretaria 
da Vara está expedindo as requisições 
de pequeno valor dos servidores rema-
nescentes. 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 ser-
vidores com valores superiores a 60 sa-
lários 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 Fede-
ral, 28,86%, INSS – Foi julgado pro-
cedente para todos os servidores desta 
ação e o INSS apresentou recurso de 
apelação, ao qual foi negado provimen-
to. 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 contrarra-
zões. Aguardando julgamento.

n CONTAGEM DE TEMPO PARA   
      APOSENTADORIA 
      (INSALUBRIDADE) - ATIVOS

Processo 2003.83.00007055-6, MS, ati-
vos, Ação Coletiva, 6ª Vara Federal –
A consultoria jurídica do Ministério da 
Saúde emitiu parecer, orientando o ór-
gão 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 aposentado-
ria, 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 aposentado-
ria, requerer ao órgão que seja compu-
tado o seu tempo insalubre. Informa-
mos que nesta ação foi reconhecido o 
direito à 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 nes-
te processo. O INSS foi intimado da 
sentença e se encontra com os autos. 
Aguardando remessa dos autos para o 
Tribunal Regional Federal, para confir-
mar sentença. O INSS apresentou ape-
lação e o Sindicato as contrarrazões, 
sendo negado provimento à apelação. 

Processo transitado em julgado. O Sin-
dicato requereu a intimação do INSS 
para cumprir a obrigação de averbar o 
tempo insalubre de todos os servidores 
constantes nesse processo. O juiz defe-
riu o pedido do Sindicato e concedeu o 
prazo de 60 dias para o INSS.

Processo 2001.83.00.018230-1, MS, 6ª 
Vara Federal – O Ministério da Saúde 
foi intimado para averbar o tempo insa-
lubre dos servidores das categorias pro-
fissionais 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 referi-
da averbação. O Ministério da Saúde já 
averbou o tempo de todos os servidores 
e publicou novas portarias de aposen-
tadorias para os servidores que eram 
aposentados na época do ajuizamento 
da ação. Para os servidores ativos, no 
momento da aposentadoria será com-
putado 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 in-
timada para averbar o tempo insalubre 
e apresentar as fichas financeiras dos 
servidores, com o objetivo de elaborar 
os cálculos dos atrasados. A União Fe-
deral foi intimada e juntou parcialmen-
te as fichas financeiras dos servidores. 
O juiz determinou a intimação do Mi-
nistério da Saúde para apresentar os 
documentos necessários à elaboração 
dos cálculos no prazo de 30 dias. O 
Sindicato apresentou execução do jul-
gado, sendo a União Federal citada, a 
qual apresentou embargos à execução, 
os quais foram julgados procedentes. 
Foram expedidas as 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 integra-
lizar 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 cum-
prir a obrigação de averbar o tempo in-
salubre dos servidores e juntar as fichas 
financeiras dos últimos cinco anos. O 
Ministério da Saúde já averbou o tempo 
insalubre. O Sindicato requereu a publi-
cação de novas portarias de aposenta-
dorias, incluindo o tempo insalubre. O 
Ministério da Saúde cumpriu a averba-
ção e o Sindicato requereu a comprova-
ção dos recálculos de aposentadorias. O 
Ministério da Saúde apresentou os do-
cumentos e o Sindicato concordou com 
a averbação da insalubridade.

Processo 2005.83.00.005257-5, 10ª 
Vara Federal, MS – Sentença proce-
dente, 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 de-
sembargador federal Marcelo Navarro, 
Quarta Turma, AC 398450-PE, o qual 
negou provimento à apelação da União 
Federal. Esta apresentou embargos de 
declaração, os quais foram julgados 
procedentes para serem aplicados os 
juros de mora de 0,5%, a partir de se-
tembro de 2001. Processo remetido à 
Vara de origem para cumprimento da 
sentença. O Ministério da Saúde foi in-
timado e cumpriu a sentença. O Sindi-
cato requereu as fichas financeiras para 
elaborar os cálculos de liquidação. O 
Sindicato apresentou execução do jul-
gado, tendo a União Federal apresen-
tado embargos à execução, que foram 
julgados procedentes. A União Federal 

apresentou recurso de apelação, o qual 
foi negado. Processo transitado em jul-
gado e remetido à Vara de origem para 
a execução. Expedidas as RPVs para 
pagamento, tendo o Sindicato sido in-
timado para tomar ciência e após serão 
remetidas ao Tribunal para agenda-
mento e pagamento.

Processo 2005.83.00.007863-1, 7ª Vara 
Federal, MS – Sentença procedente, 
condenando a União Federal a pro-
ceder à revisão nas aposentadorias, 
averbando o tempo insalubre e pagan-
do as diferenças de remuneração dos 
últimos cinco anos. A União Federal 
apresentou recurso de apelação, o qual 
foi negado. A União Federal foi intima-
da para cumprir a sentença, ou seja, 
averbar o tempo insalubre. O Ministé-
rio 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 Fede-
ral concordou com os valores. As requi-
sições de pagamento foram expedidas. 
A União foi intimada e concordou com 
as RPV’s. A secretaria da Vara enviou 
eletronicamente as RPV’s ao Tribunal 
Regional Federal e os servidores já re-
ceberam seus créditos.

Processo 2004.83.00.016362-9, 2ª Vara 
Federal, MS – Pedido julgado proce-
dente, 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, efetu-
ando a averbação e conseqüentemente, 
revisando suas aposentadorias, levando 
em conta o tempo de serviço converti-
do. A União apresentou apelação, que 
foi negada, sendo o processo remetido 
para a Vara com a finalidade de cum-
prir a sentença. O Ministério da Saúde 
foi intimado e cumpriu a sentença. O 
Sindicato apresentou os cálculos, ten-
do sido determinada a citação da União 
Federal, a qual interpôs embargos à 
execução. Estes foram julgados proce-
dentes. A União foi intimada para apre-
sentar os valores do PSS, bem como 
para informar se alguns dos exeqüen-
tes apresentam débito junto à Receita 
Federal. As requisições de pagamento 
foram expedidas. A União foi intimada 
e concordou com as RPV’s. A secreta-
ria da Vara enviou eletronicamente as 
RPV’s ao Tribunal Regional Federal e os 
servidores já receberam seus créditos.

Processo 2005.83.00.004384-7, 5ª Vara 
Federal, MS – Julgado improceden-
te. 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 pro-
cedente a ação. O INSS foi intimado e 
cumpriu a obrigação de fazer. O Sindi-
cato requereu a intimação do Ministé-
rio da Saúde para averbar nos assentos 
funcionais dos servidores o tempo in-
salubre. O Ministério da Saúde com-
provou 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. Já foram expedidas RPV’s para 
parte dos servidores. Em relação aos 
demais as RPV’s e os precatórios já fo-
ram expedidas e o Sindicato informará 
aos interessados o dia do pagamento.

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 corres-
pondente 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 funcio-
nais. A União Federal apresentou re-
curso de apelação, sendo negado pro-
vimento. A União Federal apresentou 
recurso especial, o qual foi remetido 
ao Superior Tribunal de Justiça, tendo 
sido negado provimento ao mesmo. O 
processo foi remetido à Vara de origem 
para a averbação do tempo insalubre. O 
Sindicato requereu a intimação do Mi-
nistério da Saúde para cumprir a sen-
tença. O Ministério da Saúde cumpriu 
a sentença. Em relação aos exercícios 
anteriores, foi formalizado processo 
para pagamento. Aguardando libera-
ção 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 aposen-
tadorias, bem como pagar as diferen-
ças de remuneração dos últimos cinco 
anos. O Sindicato apresentou embargo 
de declaração, sendo julgado proceden-
te. O processo foi remetido ao Tribunal 
Regional Federal para confirmar sen-
tença. Processo distribuído ao relator 
Lázaro Guimarães, AC 444388-PE. A 
Turma, por unanimidade, deu parcial 
provimento à apelação do Sindicato 
e da União Federal. Publicado o acór-
dão. Aguardando trânsito em julgado 
do processo. A União interpôs Recur-
so Especial. Negado seguimento aos 
Recursos Especial e Extraordinário. A 
União interpôs Agravo de Instrumen-
to, em razão da negativa dos recursos. 
Aguardando julgamento.

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 im-
procedente. O Sindicato apresentou 
recurso de apelação, o qual foi julga-
do 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 de-
claração, sendo reconhecido o direito 
dos servidores aos atrasados. A União 
Federal apresentou recursos especial e 
extraordinário. O Sindicato apresen-
tou 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 Fede-
ral ter julgado procedente a matéria 
em processo correlato. Aguardando 
publicação da decisão para o Sindica-
to requerer a incorporação da GDPTS 
nos salários dos aposentados nos mes-
mos valores que vêm sendo pagos aos 
ativos. O Ministério da Saúde foi inti-
mado para em 30 dias cumprir a obri-
gação de fazer, ou seja, incorporar nos 
salários dos aposentados a gratificação 
no valor que vem sendo pago aos ati-
vos. A União alegou que a gratificação 
GDASST foi extinta em março de 2006 
e que a mesma não poderia ser incor-
porada. A juíza acatou a tese da União 
e determinou que o Sindicato execu-
tasse 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. Já foram liberadas as RPV’s 
para 600 servidores. Em relação aos de-
mais as RPV’s e os precatórios já estão 
sendo expedidos para pagamento. O 
Sindicato enviará cartas aos interessa-
dos com a data do pagamento.

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 incor-
porar o mesmo valor que vem sendo 
pago aos servidores ativos. A União 
Federal apresentou recurso de apela-
ção, o qual foi julgado, tendo a Turma, 
por unanimidade, dado parcial provi-
mento à apelação da União Federal, 
para reconhecer os direitos dos subs-
tituídos 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 cri-
térios e procedimentos específicos de 
avaliação de desempenho individual e 
institucional, descontados os valores 
já pagos sob o mesmo título. A União 
apresentou recurso especial e extraor-
dinário. Negado seguimento a estes re-
cursos. A União apresentou agravo ao 
Superior Tribunal de Justiça e ao Su-
premo Tribunal Federal. Aguardando 
remessa eletrônica para julgamento.

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 Sindica-
to 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 se-
rão avaliados, ou seja, 80 pontos. Os 
embargos foram negados. O Sindicato 
apresentou recurso de apelação. O Tri-
bunal 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 inter-
pôs recurso extraordinário em relação à 
incorporação e o INSS apresentou Re-
curso Extraordinário contra os atrasa-
dos. 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 pro-
vimento para determinar a incorpora-
ção. A União apresentou embargos de 
declaração e requereu sua exclusão da 
lide, tendo o mesmo sido julgado pro-
cedente. O processo de encontra com o 
INSS para ciência da decisão. A União 
apresentou embargos declaratórios e o 
Sindicato foi intimado para contrarra-
zoar. Os embargos da União foram jul-
gados procedentes, excluindo a União 
do pólo passivo da demanda. Transita-
do em julgado.Os critérios de cálculos 
foram definidos. O Sindicato está apre-
sentando as execuções em grupos de 
20 pessoas para posterior expedição de 
RPV e Precatório.

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 apresen-
tou Recurso Especial e Extraordinário. 
Negado seguimento a estes recursos. 
Aguardando trânsito em julgado. A 
União apresentou agravo de instru-
mento e o Sindicato as contrarrazões. 
Aguardando julgamento.
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