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Seminário Desigualdade Racial no Mercado de Trabalho

Conclusão do Curso 
“Padrões de Gestão Pública e 

de Relações de Trabalho”

Seminário destaca luta contra racismo camuflado

2. 
4. 

1. 

No dia 22 de novembro, no 
Centro de Formação e Lazer 
(CFL), o Sindsprev realizou 
atividade de encerramento do 
curso de formação sindical a 
distância “Padrões de Gestão 
Pública e de Relações de Traba-
lho”. A maioria dos 126 partici-
pantes recebeu o certificado de 
conclusão do curso de dois me-
ses de duração, ministrado em 
parceria com a Universidade 
Federal Rural de Pernambuco 
(UFRPE) e a Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB). Duran-
te a atividade, os participantes 
responderam, em grupo, a um 
questionário com base na ex-
periência vivenciada durante o 
curso. 

Para o professor da UFPB, 
José Artigas, a experiência des-
se projeto-piloto tem a finali-
dade de aproximar a teoria e a 
história da agenda cotidiana do 
Sindicato e fortalecer a relação 
entre delegados sindicais de 

base e a direção do Sindsprev. 
O curso foi coordenado por três 
educadores, sendo dois profes-
sores da UFPB, José Artigas e 
Roberto Veras, e o próprio as-
sessor do Sindicato, Flávio Ma-
rinho.

Na abertura do último en-
contro presencial, o secretário 
de Formação Político-Sindical, 
Irineu Messias, fez um balan-
ço positivo do curso: “a ativi-
dade foi exitosa e a direção do 
Sindsprev pretende, em bre-
ve, oferecer cursos como esse 
para toda a categoria. A nossa 
intenção é proporcionar a me-
lhor compreensão do modelo 
de estado que provoca  sérios 
problemas para os servidores, 
como achatamento salarial, 
condições precárias de traba-
lho, assédio moral e o adoeci-
mento dos nossos trabalhado-
res, prejudicando a qualidade 
dos serviços prestados à po-
pulação”,

O Seminário  “Desigualda-
de Racial no Mercado de Tra-
balho”, promovido pelo Sin-
dsprev, no dia 22 de novem-
bro, no Centro de Formação e 
Lazer (CFL), revelou que per-
manece o desafio de realizar 
transformações nas estruturas 
que ainda sustentam e disse-
minam a discriminação racial 
no Brasil.

Na abertura, os dirigentes 
do Sindsprev, José Bonifácio 
e Irineu Messias, destacaram 
a importância do seminário, 
que tem como objetivo alertar 
a categoria sobre o racismo 
que ainda persiste no país, de 
uma forma mais camuflada.

Principalmente, porque o 
preconceito racial é constan-
temente reproduzido pelos 
meios de comunicação, com 
mais intensidade pelas redes 
de TV. O racismo é negado. 
Negros e negras representam 
papéis subalternos nos enre-
dos; novelas, programas, co-
merciais e até no jornalismo 
televisivo. Além da TV, tam-
bém revistas e jornais cultu-
am o padrão europeu de bele-
za e vendem a família branca, 

urbana e de classe média como 
ideal de felicidade.

 A dirigente Anilda Nasci-
mento reforçou a necessidade 
de enfrentar o racismo no mer-
cado de trabalho e nos demais 
setores da sociedade brasileira 
e citou alguns avanços na nossa 
legislação no sentido de punir 
crimes racistas.

A economista Jackeline Na-
tal apresentou dados da pesqui-
sa do Departamento Intersin-
dical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese), que 
entrevistou 1,2 milhões de pes-
soas em 2011-2012. Em síntese, 
a técnica do Dieese revelou que 

os negros exercem profissões ou 
ocupam funções que têm salá-
rios mais baixos, além de serem 
maioria também entre os de-
sempregados.

Por sua vez, a assistente so-
cial do INSS e ativista negra, 
Teresa Sousa, destacou que “o 
racismo tem resquícios históri-
cos e também significado socio-
lógico que se reproduz, sem de-
pender da manifestação gené-
tica”. Dirigentes do Sindsprev 
reforçaram a necessidade de 
intensificar a luta conjunta dos 
movimentos sociais e sindical, 
para conquistarmos uma verda-
deira igualdade racial e social.

A desigualdade no acesso a uma ocupação e a dis-
paridade nas condições de trabalho creditadas às dife-
renças de cor têm ocupado papel de destaque nas agen-
das de pesquisas e estudos de diversas instituições.

Para a maioria da população, o mercado de trabalho cons-
titui meio primordial de acesso à renda. Em troca do exercí-
cio profissional disponibilizado a um empregador ou através 
da produção de bens ou serviços do trabalho independen-
te, um amplo contingente de pessoas busca suprir as neces-
sidades materiais da existência, própria e de suas famílias. 

O mercado de trabalho também abriga outras dimen-
sões sociológicas e culturais que influenciam a inserção de 
indivíduos na estrutura das comunidades, associadas ao 
prestígio social decorrente das diferentes ocupações e da 
efetiva possibilidade de participação organizada na socie-
dade sob a forma de grupos de interesses ou classes sociais.

A questão racial interfere para designar lugares para 
trabalhadores negros na estrutura produtiva, passí-
veis de serem traduzidos por situações de discrimina-
ção não determinadas pelos critérios objetivos da pro-
dução, que acarretam desvantagens aos afro-brasileiros.

Introdução da pesquisa 
do Dieese: 

“Os negros no Trabalho” 

Coral do Sindsprev na posse do maestro 
Jadson Araújo na Academia de Música

O Coral do Comitê de Aposentados do             
Sindsprev realizou, no dia 3 de dezembro, na 
Igreja da Madre de Deus, Bairro do Recife, apre-
sentação especial na solenidade de posse do 
acadêmico efetivo Jadson Araújo Oliveira, na 
Academia Pernambucana  de Música.  Há mais 
de três anos, Jadson Oliveira trabalha com os 
aposentados, exercendo a função de maestro 
do coral  do Sindsprev. Ele vai ocupar a cadeira 
de nº 14 da Academia de Música. A direção do 
Sindsprev congratula-se com o maestro por essa 
importante conquista.

Integração do Sindsprev com os servidores 
do interior é fortalecida com seminários

No mês de novembro,              
o Sindsprev deu continuidade 
aos seminários regionais pro-
movidos no interior.  Os servi-
dores do Ministério da Saúde e 
do INSS de Petrolina e cidades 
vizinhas se reuniram para dis-
cutir os principais problemas 
da categoria. 

Na abertura do seminário, os 
dirigentes do Sindicato fizeram 
uma análise da atual conjuntu-
ra e em seguida foram discuti-
das as ações políticas e jurídi-
cas do Sindsprev. 

Na sequência, foi apresentada 
a campanha publicitária de valo-
rização da aposentadoria dos ser-
vidores públicos, cujo slogan é 
“Aposentadoria do servidor fede-
ral. A gente merece inteira e não 

pela metade”.  A campanha visa 
sensibilizar a sociedade e parla-
mentares em relação à injustiça 
que os servidores sofrem quando 
se aposentam. 

Para o diretor de Formação 
Político-Sindical, Irineu Mes-
sias, “o seminário é uma im-
portante ferramenta estratégica 

adotada pelo Sindsprev de in-
tegração com sua base, o que já 
é feito através das diversas mo-
bilizações e visitas às unidades 
de trabalho. No próximo ano, a 
nossa meta é intensificar a rea-
lização de novas atividades nos 
locais de trabalho da Saúde e 
Previdência Social”. 

Sindsprev 
quer 
intensificar 
a luta por 
igualdade 
racial e 
social

Irineu Messias fez um balanço positivo do curso

Principais problemas da categoria foram discutidos no evento

Maestro Jadson (centro) com integrantes do coral
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Previdenciários aprovam 
contas de 2012  

Sindsprev renova compromisso 
com a categoria previdenciária

Servidores denunciam prática de assédio 
moral na Policlínica Albert Sabin

A Direção Plena do Sinds-
prev com todos os Comitês Sin-
dicais por Locais de Trabalho e 
o Comitê dos Aposentados esti-
veram reunidos no último dia 6 
de dezembro, no Centro de For-
mação e Lazer (CFL).  Mais de 
100 participantes fizeram um 
balanço da atuação sindical no 
ano de 2013 e traçaram as me-
tas e perspectivas para 2014. 
Os dirigentes enumeraram as 
diversas atividades promovidas 
pelo Sindicato nos últimos doze 
meses e refletiram sobre os de-
safios que terão pela frente no 
ano que vem.

A reunião foi aberta com um 
minuto de silêncio em homena-
gem ao líder sul-africano Nel-
son Mandela, que faleceu no 
dia 5 de dezembro,  aos 95 anos. 
Ao falar sobre Mandela, o diri-
gente Irineu Messias lembrou 
da sua trajetória de luta contra 
o regime que durante 44 anos, 
entre 1948 e 1993, segregou ne-
gros e brancos na África do Sul.

Na oportunidade, os direto-
res ratificaram a principal atri-
buição da Direção Plena, que é 
fazer a gestão política da enti-
dade.  Também foram citados os 
diversos temas importantes em 
defesa da categoria e que mar-
caram as ações do Sindicato 
em 2013, como: assédio moral; 
condições de trabalho; manu-
tenção do turno estendido nas 
Agências da Previdência So-
cial; Campanha Salarial 2013; 
campanha de mídia pela valo-
rização da aposentadoria dos 
servidores públicos; curso de 

Os servidores da Policlínica 
Albert Sabin, localizada na rua 
Padre Roma, na Tamarineira, 
paralisaram as atividades pelo 
período da manhã no último dia 
11 de dezembro. Os funcioná-
rios se concentraram em fren-
te à unidade de saúde, a partir 
das 6 horas, para denunciar as 
más condições de trabalho na 
unidade de saúde e a maneira 
autoritária como são tratados 
pela diretora da policlínica. 

A policlínica voltou a fun-
cionar no final da manhã, de-
pois de uma negociação que 
reuniu, em uma das salas do 
Albert Sabin, representantes 
dos servidores, dirigentes do 
Sindsprev e gestores da uni-
dade. Em seguida, a comissão 
foi à Prefeitura do Recife para 

O Sindsprev realizou as-
sembleia de prestação de 
contas do ano de 2012, no 
último dia 6 de dezembro. 
Devido à reforma no auditó-
rio do Sindicato, o encontro 
foi realizado no CFL. Foi co-
locado transporte à disposi-
ção dos sindicalizados, com 
saída da sede do Sindsprev,  
no início da tarde,  e retorno 
ao final da reunião.  Inicial-
mente, foi feita uma explana-
ção das ações e realizações 
promovidas com os recursos 
provenientes da contribui-
ção dos sindicalizados.

Além da apresentação em 

data show, os participantes 
puderam acompanhar deta-
lhadamente o demonstrativo 
das contas através de folder 
explicativo, que mostra onde 
foi investida a contribuição 
financeira e os resultados da 
utilização dos recursos para 
organização, mobilização e 
luta dos trabalhadores da 
Saúde e Previdência Social 
em Pernambuco.

No final, por unanimida-
de, a assembleia aprovou as 
contas de 2012, ratificando o 
compromisso do Sindsprev 
de administrar com respon-
sabilidade e transparência.

B A L A N Ç O

P A R A L I S A Ç Ã O

Responsabilidade e transparência

formação a distância, intitulado  
Padrões de Gestão Pública e de 
Relações de Trabalho e a parce-
ria firmada  com a Universida-
de de Brasília, que possibilitou 
a aplicação da pesquisa sobre 
Gestão dos Riscos Psicossociais 
Relacionados ao Trabalho.

De acordo com o dirigente 
Irineu Messias, os movimentos 
social e sindical tiveram papel 
de destaque no cenário políti-
co do Brasil em 2013. “A classe 
trabalhadora esteve presente e 
mostrou sua força em diversos 
momentos importantes para o 
país este ano”. Para o coordena-
dor geral do Sindicato, José Bo-
nifácio, a última reunião do ano 
da Direção Plena proporcionou 
o debate sobre questões impor-
tantes do dia a dia dos servi-

dores e promoveu uma maior 
integração entre os dirigentes, 
visando o fortalecimento do 
Sindicato.

Organização de Base – Os 
Comitês Sindicais constituem 
a organização de base do Sindi-
cato. Os Comitês Sindicais por 
Local de Trabalho representam 
os servidores ativos nos locais 
de trabalho da capital, Região 
Metropolitana e Interior. O Co-
mitê dos Aposentados é repre-
sentado por servidores aposen-
tados da categoria. 

Os Comitês juntos com a Di-
retoria e o Conselho Fiscal for-
mam a Direção Plena do Sin-
dsprev de Pernambuco, cujo 
mandato acompanha todo o 
período da gestão. 

dar prosseguimento à negocia-
ção, com o secretário munici-
pal de saúde, Jaison Correia. 

 
Autoritarismo – A principal 

reivindicação dos trabalhado-
res é o afastamento da diretora 
da unidade. A gestora está à 
frente da policlínica há cerca 
de seis meses e é acusada de 
gritar com os servidores e usar 
expressões como: “eu nasci 
para mandar e tem gente que 
nasceu para obedecer”. Além 
disso, profissionais dizem que, 
ao sair para visitar as depen-
dências da unidade, ela deixa a 
bolsa com funcionários e ame-
aça que eles serão responsabi-
lizados caso algo seja roubado. 

A mobilização foi a forma en-
contrada de reivindicar respos-

tas para os problemas na poli-
clínica. Os servidores reclamam 
da situação precária em que se 
encontra a unidade de saúde. 
Eles também pedem melhorias 

nas condições de trabalho e 
atendimento à população, um 
tratamento decente aos servido-
res e combate ao assédio moral. 

De acordo com o dirigente 

do Sindsprev, Marcondes Car-
neiro, falta material de expe-
diente, iluminação, as portas 
não fecham, a máquina de raio 
x está quebrada e o sistema de 
computação para marcar as 
consultas não funciona bem.  
O dirigente Luiz Eustáquio 
disse que a mobilização foi 
positiva, porque além de de-
nunciar a situação, conseguiu 
a abertura do diálogo com a 
gestão municipal de saúde.  
“Foi um momento importan-
te porque trouxe a direção 
da policlínica para negociar. 
Esperamos que os servidores 
e o Sindsprev saiam fortale-
cidos dessa mobilização e a 
gestão reveja esses problemas 
e cumpra seu papel de aten-
der bem à população usuária”. 

Direção faz balanço da atuação sindical em 2013

Mobilização foi organizada pelo Sindsprev

Aprova-
ção por
unami-
nidade

Dirigentes 
detalham 
dados da 

prestação 
de contas
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n Janeiro
> Portarias reajustam auxílio-ali-

mentação e participação do governo 
na Geap.

> Sindsprev promoveu colônia 
de férias no CFL, que ficou aberto 
de terça a domingo durante o mês 
de janeiro para hospedagem.  

> Geap é pressionada pelo Sindi-
cato a encontrar uma solução para 
melhoria no atendimento da rede 
credenciada do plano.

> Lei sobre empresa pública de 
serviços hospitalares é questionada 
pela Procuradoria Geral da Repúbli-
ca.

> Hospital Prontolinda é creden-
ciado ao Plano de Saúde Geap.

> Dia do Aposentado tem come-
moração especial no CFL, com pa-
lestra e apresentação do bloco lírico 
“Com você no coração”.

> Prévia do Bloco Passando o 
Rodo esquenta o carnaval. A festa 
aconteceu no CFL e contou com 
grandes atrações musicais.

> Reunião entre o Sindsprev e o 
gestor da Geap discutiu novos cre-
denciamentos e os problemas en-
frentados pelos usuários no atendi-
mento do plano.

> Vendas das camisas do Bloco 
Passando o Rodo são iniciadas.

> Sindsprev é homenageado no 
Baile Perfumado.

n Fevereiro
> Ministério da Previdência So-

cial anunciou o início da vigência 
da Fundação de Previdência Com-
plementar do Servidor Público Fe-
deral (Funpresp).

> Bloco Passando o Rodo anima 
carnaval do Centro do Recife. O 
Rodo desfilou com o tema “20 anos 
de Alegria”.

> Centrais sindicais querem 
aprovar negociação coletiva no ser-
viço público.

> Servidores federais lançaram 
campanha salarial 2013, em Brasí-
lia.

> Sindsprev e outras entidades 
sindicais defenderam a manuten-
ção do aumento dos servidores e 
exigiram do governo o cumprimen-
to do acordo firmado com as cate-
gorias.

> Servidores e Sindsprev ques-
tionam construção de terminal de 
ônibus em área do Hospital Getúlio 
Vargas (HGV). 

> Debater o ponto eletrônico, 
campanha salarial 2013 e informes 
jurídicos foram os objetivos de reu-
nião realizada entre Sindsprev e 
servidores do Nems-PE.

n Março
> Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão inicia o reca-
dastramento dos aposentados, pen-
sionistas e anistiados políticos civis 
da União.

> Luta do Sindsprev e de outras 
entidades sindicais garante suspen-
são de Recomendação do MPF, que 
suspendia o turno estendido nas 
APS’s.

> Delegação do Sindsprev parti-
cipou de Marcha a Brasília por De-
senvolvimento, Cidadania e Valori-
zação do Trabalho.

> Contador foi colocado à dispo-
sição dos sindicalizados para auxi-
liá-los no preenchimento da decla-
ração do Imposto de Renda 2013.

> Sindsprev promoveu ativida-
des comemorativas ao Dia Interna-
cional da Mulher na Gerência Reci-
fe do INSS e no Núcleo Estadual do 
Ministério da Saúde.

> Durante as festividades do Dia 
da Mulher foi lançada agenda per-
sonalizada em homenagem às mu-
lheres.

> Assembleia comemora 24 anos 
de lutas do Sindsprev e debate cam-
panha salarial 2013, Turno Estendi-
do no INSS, participação no con-
gresso da CNTSS e Mesa Setorial 
da Saúde.

> Dirigentes da CNTSS reuni-
ram-se com gestores do INSS para 
continuarem as discussões sobre a 
decisão do MPF de suspender turno 
estendido nas APS’s.

> Protesto contra construção de 
terminal de ônibus no HVG. O Sin-
dicato e os servidores exigiram do 
governo estadual a modificação do 
projeto.

> ANS interviu na Geap, prome-
tendo recuperar finanças e garantir 
atendimento aos usuários. A opera-
dora também foi submetida à dire-
ção fiscal do governo.

> STF proferiu decisão, manten-
do a posição do Tribunal de Contas 
da União de que a Geap não pode-
ria realizar novos convênios com 
órgãos da administração pública.

n Abril
> Dirigentes do Sindsprev fazem 

reuniões nos locais de trabalho e 

reforçam ações em defesa da cate-
goria.

> Continuamos a protestar por 
modificações de projeto de terminal 
de ônibus no HGV.

> Promovidas reuniões com os 
servidores do INSS de cidades do 
interior do Estado: Bom Conselho, 
Floresta, Ouricuri e Trindade.

> Direção do Sindsprev realizou 
reunião específica sobre a atual si-
tuação dos servidores do Ministério 
da Saúde. Na ocasião, foram defini-
das ações em defesa dos trabalha-
dores deste ministério.

> Assembleia dos servidores da 
Gerência Recife do INSS debateu 
aposentadoria e incorporação das 
gratificações.

> Denunciamos as péssimas con-
dições de trabalho no Centro de Do-
cumentação da Gerência Recife do 
INSS e da APS de Moreno.

> Pressão da categoria e do Sin-
dicato consegue normalização dos 
serviços de manutenção de limpe-
za de alguns locais de trabalho do 
INSS, entre eles a Gerência Recife. 

> Promovida audiência em defe-
sa da Geap, com o ministro chefe 
da Advocacia Geral da União, Luiz 
Inácio.

n Maio
> Previdenciários participaram 

da passeata que marcou as come-
morações do Dia do Trabalhador no 
Recife.

> Oficina de formação reuniu 
representantes sindicais de base e 
membros do Conselho da Executiva 
e a Direção Executiva do Sindicato 
para debater e aprofundar o modelo 

de gestão do Governo Federal.
> Servidores do Centro de Saúde 

Barros Barreto denunciam condi-
ções de trabalho.

> Empossados novos conselhei-
ros estaduais de saúde para o biênio 
2013/2015.

> Dirigentes do Sindsprev reú-
nem-se com o promotor de Defesa 
do Meio Ambiente do MPPE e fica 
acertado que o órgão convocará o 
Governo do Estado a apresentar 
projeto de construção de terminal 
de ônibus no HGV.

> Sindsprev continua reuniões 
nos locais de trabalho com repre-
sentantes de base.

> CUT e demais centrais sindi-
cais conquistaram espaço perma-
nente de negociação com o Governo 
Federal para apresentar, debater e 
definir propostas à pauta dos traba-
lhadores.

> Realizado o 6º Congresso da 
CNTSS, que teve como tema central 
“A Seguridade Social na Perspectiva 
do Desenvolvimento do Brasil”. Na 
oportunidade, foi eleito o presiden-
te da CNTSS, Sandro Cezar.

n Junho
> Sindsprev deu continuidade às 

reuniões nos locais de trabalho com 
representantes de base.

> São João Previdenciário es-
quenta o período de férias juninas. 
A festa repetiu a tradição e o suces-
so de anos anteriores.

> Direito dos Aposentados foi 
assunto da oficina temática para 
aposentados, com a participação da 
promotora de Justiça de Promoção e 
Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, 

Luciana Maciel.
> Atos públicos simultâneos, em 

frente às Gerências Regionais do 
INSS de Caruaru e Petrolina criti-
cam modelo de gestão do INSS e 
exigem concurso.

> Sindsprev, que sempre esteve 
presente nos atos em defesa dos 
servidores e serviços públicos de 
qualidade à população, reconheceu 
e apoiou as manifestações de rua 
iniciadas em junho em todo o país.

> Reunião discute novos proces-
sos de trabalho na Junta de Recur-
sos e a implantação do sistema ele-
trônico, o e-Recursos.

n Julho 
> Previdenciários de Pernambu-

co têm participação destacada no 
Dia Nacional de Lutas. As manifes-
tações foram convocadas pelos mo-
vimentos sociais, sindicatos, CUT e 
demais centrais sindicais.

> Realizado protesto em defesa 
da valorização dos servidores do 
Ministério do Trabalho. Sindsprev 
e entidades representativas da ca-
tegoria solicitaram audiências para 
discutir a realização de concurso 
público e valorização dos trabalha-
dores.

> Sindsprev lançou uma campa-
nha de valorização nas emissoras 
de TV e rádio pela valorização da 
aposentadoria dos servidores públi-
cos: “Aposentadoria do servidor fe-
deral. A gente merece inteira e não 
pela metade”. 

> Representantes do Sindsprev, 
Fetape e da CUT exigiram maior di-
vulgação de como funciona a Junta 
de Recursos da Previdência Social e 

Uma retrospectiva de lutas e desafios
Os movimentos social e sindical tiveram papel de destaque no cenário político do Brasil em 2013. Seja nas 
negociações, nas paralisações, nas manifestações de rua, nos atos em defesa da pauta trabalhista, a clas-

se trabalhadora esteve presente e mostrou sua força em diversos momentos importantes para o país.
Confira os fatos e fotos dos principais acontecimentos de 2013:
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Uma retrospectiva de lutas e desafios
discutiram a participação dos traba-
lhadores nessas instâncias. 

> Servidores e Sindicato cobram 
condições de trabalho em policlíni-
cas, entre elas Pam Centro, Albert 
Sabin e Barros Barreto. 

> Sindsprev retomou o calendá-
rio de reuniões nos locais de traba-
lho do Recife e Região Metropoli-
tana, com o objetivo de reforçar as 
ações em defesa dos servidores da 
saúde e Previdência Social.

> III Encontro Nacional de Traba-
lhadores com Deficiência da CUT é 
realizado em São Paulo, com a pre-
sença de dirigentes do Sindsprev.

n Agosto
> Promovido seminário regional 

com os servidores do Ministério da 
Saúde e do INSS, ativos e aposen-
tados, de Garanhuns e municípios 
vizinhos. 

> CNTSS promoveu encontro ju-
rídico no Sindsprev da Paraíba. O 
Sindsprev-PE participou do evento 
com os dirigentes José Bonifácio, 
Francisca Alves e o advogado Fabia-
no Parente.

> Milhares de trabalhadores 
acamparam em frente ao Congresso 
Nacional e conseguiram adiar a vo-
tação do PL 4330 da terceirização.

> Sindicato denuncia que o novo 
modelo de gestão do INSS transfere 
atribuições da perícia médica para 
servidores administrativos.

> Dirigentes do Sindicato visita-
ram diversos locais de trabalho do 
Recife e Região Metropolitana con-
vocando os servidores a participa-
rem de uma paralisação.

> Previdenciários participaram 
de ato de protesto contra o PL 4330, 
que trata da regulamentação da ter-
ceirização.

> Trabalhadores da saúde e Pre-
vidência Social fortaleceram a pa-
ralisação nacional do dia 30 agosto. 
O objetivo foi pressionar o Governo 
Federal a atender às pautas de inte-
resse da classe trabalhadora.

n Setembro
> Sindsprev iniciou curso de for-

mação sindical Padrões de Gestão 
Pública e de Relações de Trabalho. 
A iniciativa do Sindsprev foi fruto 

de parceria com as universidades 
Federal da Paraíba e Federal Rural 
de Pernambuco. 

> Sindsprev publica nos grandes 
jornais relação de servidores para 
recebimento do PCCS.

> Oficina discutiu aspectos so-
ciais de envelhecimento com pa-
lestra da fisioterapeuta e educadora 
Marli Costa. 

> Mobilizações dos trabalhadores 
impediram novamente que o Proje-
to de Lei 4330 sobre terceirização 
fosse votado na Comissão de Cons-
tituição e Justiça da Câmara Fede-
ral.

> Grito dos Excluídos 2013 alerta 
para problemas enfrentados pelos 
jovens. Previdenciários participa-
ram da caminhada no Centro do 
Recife.

> CFL estreia novo site mais atra-
tivo e acessível.

> A Feira de Artesanato é realiza-
da no CFL. Além de barracas com 
peças artesanais, houve animação 
do forró pé de serra ao vivo. 

> Sindicato reuniu-se com o pre-
sidente do Conselho de Recursos da 
Previdência Social para discutir si-
tuação funcional dos servidores da 
Junta de Recursos.

> Sindsprev e servidores realiza-
ram protesto contra a construção do 
terminal de ônibus no HGV. Mais 
uma vez, foi cobrada intervenção 
do MPPE visando à interdição da 
obra. 

> Dirigentes do Sindsprev vol-
taram a se reunir com o MPPE co-
brando a interdição do terminal 
integrado de ônibus que ocupa in-
devidamente área do HGV.

> CNTSS/CUT realizou reunião 
para elaborar seu planejamento 
estratégico. Foram encaminhadas 
também ações para fortalecer a luta 
dos servidores federais do Ramo da 
Seguridade Social.

> Sindsprev orienta os servidores 
aposentados e pensionistas do Mi-
nistério da Saúde a não assinarem 
nenhum documento em favor da 
Anapai.

> A interrupção repentina das 
atividades do Pam Centro provocou 
revolta e protesto dos servidores e 
dos pacientes, que foram pegos de 

surpresa com a medida da Prefeitu-
ra do Recife.

> Iniciada a reforma da Policlí-
nica Centro e os servidores foram 
transferidos para outras policlíni-
cas. A medida foi discutida em reu-
nião com participação dos trabalha-
dores, direção da unidade, gestores 
da Prefeitura do Recife e dirigentes 
do Sindsprev.

n Outubro 
> Dia do Idoso é comemorado no 

CFL, com programação variada. O 
Dia das Crianças também teve ati-
vidade especial para a meninada no 
Centro de Formação e Lazer. 

> Audiências no MPPE, com par-
ticipação do Sindsprev, Sindsaúde, 
Sindicato dos Médicos e Secretaria 
Estadual das Cidades discutiram a 
possibilidade de um inquérito civil 
requerendo o embargo da constru-
ção do terminal de ônibus no HGV.

> Sindicato volta a se reunir com 
os servidores do HGV para debater 
os graves problemas provocados 
pela construção do terminal de ôni-
bus naquela unidade de saúde.

> Sindsprev firma parceria com 
Laboratório de Psicodinâmica e Clí-
nica da UNB. A atividade marca o 
início de mais uma ação política do 
Sindicato de enfrentamento ao mo-
delo de gestão do INSS.

> Conselheiros de saúde recebem 
capacitação sobre orçamento e fi-
nanças.

> Oficina Modelo de Gestão Co-
letiva da Organização do Trabalho 
discute enfrentamento ao modelo 
de gestão no INSS.

> Dirigente do Sindsprev par-
ticipa de reuniões, em Brasília, 
com gestores do INSS e da Previ-
dência Social, para discutir ava-
liação de desempenho e Junta de 
Recursos.

> Direção do Sindsprev realizou 
reunião com representantes dos 
servidores do INSS na Comissão de 
Avaliação de Recursos (CAR) das 
Gerências Executivas Recife, Gara-
nhuns e Petrolina. Em pauta o deba-
te sobre o funcionamento das CARs 
e dos Subcomitês de Avaliação de 
Desempenho (SADs).

> Servidores da Superintendên-

cia Regional do Trabalho e Emprego 
debateram a realização do movi-
mento pelo fortalecimento do Mi-
nistério do Trabalho e Emprego. O 
encontro teve o apoio político do 
Sindsprev.

> Ações estratégicas em defe-
sa dos servidores do Ministério da 
Saúde são discutidas em reunião 
temática realizada pelo Sindsprev. 

> A CUT promoveu mobiliza-
ções em Brasília pela regulamen-
tação da Convenção 151 da OIT, 
contra as Fundações Estatais (PLP 
92/2007) e em defesa da Saúde+10 
(PLP321/2013).

n Novembro
> Festa em comemoração ao Dia do 

Servidor Público é realizada em cli-
ma de alegria e descontração. A co-
memoração foi prestigiada por mais 
de sete mil pessoas da nossa catego-
ria, entre filiados e seus familiares. 

> Realizada reunião com delega-
dos sindicais que são servidores do 
Ministério da Saúde e Anvisa para 
discutir ações do Sindicato em de-
fesa dos direitos e das reivindica-
ções da categoria.

> Sindsprev reuniu-se com gestor 
do INSS para garantir manutenção 
do turno estendido nas Agências da 
Previdência Social de Palmares, Su-
rubim e Encruzilhada, que estariam 
com indicadores negativos no cum-
primento de metas. 

> Lançamento da pesquisa “Ges-
tão dos Riscos Psicossociais Relacio-
nados ao Trabalho”, que identificará 
a realidade enfrentada pelos servi-
dores do INSS. Também foram feitas 
visitas nos locais de trabalho convo-
cando os servidores a participarem 
do lançamento. Foram distribuídos 
folders com informações sobre as 
estratégias adotadas para enfrentar o 
modelo de gestão no INSS.

> Seminário regional é realizado 
em Petrolina para os servidores do 
Ministério da Saúde e INSS, ativos 
e aposentados. Na oportunidade foi 
apresentada a campanha publicitá-
ria de valorização da aposentadoria 
dos servidores públicos. 

> Seminário “Desigualdade Ra-
cial no Mercado de Trabalho” foi re-
alizado pelo Sindsprev e teve como 

debatedores representantes da Se-
cretaria de Politicas de Promoção da 
Igualdade  Racial, Dieese e ativista 
do movimento negro. 

> A pesquisa sobre Gestão dos 
Riscos Psicossociais Relacionados 
ao Trabalho ficou disponível para 
ser respondida pelos servidores do 
INSS.

> A atividade de encerramento 
do curso de formação sindical a dis-
tância Padrões de Gestão Pública e 
de Relações de Trabalho é realiza-
da no CFL. A maioria dos 126 par-
ticipantes recebeu o certificado de 
conclusão do curso de dois meses 
de duração.

n Dezembro
> Direção Plena do Sindsprev fez 

balanço positivo da atuação sin-
dical no ano de 2013, em reunião 
realizada no CFL com mais de cem 
participantes. Na oportunidade, fo-
ram apontadas perspectivas para as 
ações em 2014. 

> Previdenciários aprovam pres-
tação de contas do ano de 2012 em 
assembleia realizada no CFL.  Na 
ocasião foram feitas apresentações 
das realizações promovidas com os 
recursos provenientes da contribui-
ção dos sindicalizados.

> Plebiscito popular por reforma 
política é lançado pela CUT e movi-
mentos sociais. O plebiscito tem o 
objetivo de reivindicar uma reforma 
política através de uma constituin-
te exclusiva, que possibilite uma 
maior participação e representativi-
dade popular. 

> Sindsprev aprovou moção de 
apoio à luta dos servidores, profes-
sores e estudantes da Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE) con-
tra a privatização do Hospital das 
Clínicas através da adesão à Empre-
sa Brasileira de Serviços Hospitala-
res (EBSERH).

> Servidores da Policlínica Al-
bert Sabin denunciam assédio 
moral em paralisação.

> Dirigentes do Sindsprev reu-
niram-se com gestores nacionais 
do INSS e Ministério da Saúde.

> Sindsprev promove seminá-
rio com os servidores do INSS de  
Caruaru e cidades vizinhas.

Conquistas jurídicas importantes

> Realizamos o pagamento do 
Processo 2006.83.00.014984-8,5ª 
Vara Federal, que trata da isono-
mia no pagamento da GDASS para 
1.900 servidores aposentados do 
INSS;

> Concluimos os cálculos do 
Processo 490/91, 9ª Vara do Traba-
lho, para 2200 servidores do ex- Ia-
pas e ex-INPS, relativo ao período 
do PCCS de janeiro de 1991 a de-
zembro de 1993;

> Concluimos os cálculos do 
Processo 93.0002677-1, 2ª Vara Fe-
deral, para 6.400 servidores do Mi-
nistério da Saúde. A União Federal 
apresentou embargos à execução.
Estamos aguardando a liberação 
dos valores incontroversos;

> Realizamos o pagamento de 
mais 600 precatórios do PCCS 

dos servidores estatutários do ex-
-Inamps, constantes no Processo 
910001398-6, 3ª Vara Federal;

> Realizamos o pagamento do 
Processo 2009.83.00.009591-9, 3ª 
Vara Federal para as pensionistas 
do INSS, relativo à isonomia no 
pagamento da GDASS, para 400 
pensionistas do INSS;

> Vencemos o Processo 2008.83. 
00.014368-5, 9ª Vara Federal, para 
as pensionistas do Ministério da 
Saúde, relativo à isonomia no pa-
gamento da GDASST/GDPTS, o 
qual se encontra em fase de exe-
cução;

> Vencemos o Processo 2009.83. 
00. 008132-5, 1ª Vara Federal, para 
os servidores do Ministério da Saú-
de, relativo à isonomia no paga-
mento da GDPTS, o qual se encon-

tra em fase de execução;
> Vencemos na segunda ins-

tância o Processo 0004380-
70.2010.4.05.8300, 6ª Vara Federal, 
que trata do PCCS, relativo ao pe-
ríodo estatutário janeiro de 1991 
a agosto de 1992, para 6399 servi-
dores ex-celetistas do ex-Inamps, o 
qual no momento aguarda remessa 
ao STJ para julgamento de Agravo 
interposto pela União Federal;

> Ajuizamos dezenas de proces-
sos relativos à conversão de licen-
ça-prêmio em pecúnia para aque-
les servidores que se aposentaram 
e não gozaram o tempo de licença 
-prêmio adquirido; 

> Ajuizamos e vencemos deze-
nas de Mandados de Segurança 
para impedir a devolução ao erário 
dos valores recebidos de boa-fé pe-
los servidores;

> Realizamos o pagamento de 
parte dos servidores remanescen-
tes do Processo 970005836-0, 1ª 

Vara Federal, que trata dos 3,17% 
dos servidores do Ministério da 
Saúde;

> Realizamos o pagamento de 
parte dos servidores remanescen-
tes do Processo 970005835-2-0, 5ª 
Vara Federal, que trata dos 3,17% 
dos servidores do INSS;

> Vencemos diversos recursos 
interpostos pelo INSS no Superior 
Tribunal de Justiça contra os pro-
cessos desmembrados dos 3,17% 
do INSS, decorrentes do Processo 
970005835-2, 5ª Vara Federal, os 
quais estão sendo pagos por grupos;

> Ajuizamos ação coletiva reque-
rendo a isonomia no pagamento da 
Gratificação de Desempenho de Ati-
vidade de Perícia Médica Previden-
ciária – GDAPMP, para os médicos 
peritos aposentados do INSS;

> Ajuizamos centenas de ações 
nos Juizados Especiais Federais, 
requerendo o pagamento de valo-
res relativos a exercícios anteriores 

(revisão de aposentadoria, abono 
de permanência, etc.);

> Ajuizamos ação coletiva re-
querendo o reposicionamento da 
progressão funcional para todos os 
servidores do INSS com ingresso no 
Órgão após o ano de 2003, buscan-
do que o INSS passe a conceder a 
promoção ou progressão funcional 
a cada doze meses, bem como o res-
sarcimento das parcelas vencidas;

> Ajuizamos ações coletivas 
requerendo o reajuste do auxílio-
-alimentação pago aos servidores 
ativos do INSS, Anvisa, Ministério 
do Trabalho e da Saúde, buscando 
a equiparação deste valor com o 
valor pago no âmbito dos servido-
res do TCU;

> Realizamos a defesa adminis-
trativa de dezenas de servidores 
que estão respondendo a processos 
administrativos disciplinares, bem 
como outras ações de interesse dos 
nossos filiados.

Durante o ano de 2013, a Secretaria de Assuntos Jurídicos con-
seguiu grandes vitórias para os servidores do INSS, Ministérios da 
Saúde e do Trabalho e Anvisa, dentre as quais podemos enumerar:
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J u r í d i c o   J u r í d i c o   J u r í d i c o

MAT. DE 
ORIGEM

NOME

1298593 ALTAMIRO ALFREDO SILVA

1436490 ARTUR DE LIMA FERREIRA

1250558 CARLOS FERNANDO R RODRI-
GUES

1298950 FERNANDO ALCOFORADO 
GUEDES VIEIRA

1436830 GILSON BARROS DOS SAN-
TOS 

1242989 JORGE JOSÉ SIDRONIO DE 
LIMA

1303198 MARIA DAS GRAÇAS DE M E 
SILVA

1251350 NEIDE MARIA DE ARRUDA
1437941 SÉRGIO ROBERTO B MES-

QUITA
1437046 SIDNEY RODRIGUES DE 

LIMA
1253417 WILLIAN DE CARVALHO FER-

REIRA LIMA

Processo 90000872-7, 5ª Vara Federal 
(estatutários ativos em 1990 do ex-Iapas) 
– Aguardando habilitação dos herdeiros re-
manescentes, para posterior pagamento.

 
Processo 910001398-6 (estatutários 

ex-Inamps), 3ª Vara Federal – Negado pro-
vimento 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 Re-
curso Extraordinário, aguardando trânsito 
em julgado.

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 répli-
ca. Aguardando sentença. Em 05/11/2010, 
foi proferida sentença parcialmente proce-
dente, condenando a União Federal a corri-
gir a parcela do PCCS no período de janeiro 
de 1991 a agosto de 1992, data da publica-
ção da Lei 8.460/92. A União Federal foi in-
timada e apresentou recurso de apelação, o 
qual foi distribuído para a Terceira Turma 
do Tribunal Regional Federal, tendo como 
desembargador relator Marcelo Navarro. No 
julgamento ocorrido em 30 de julho último, 
o Tribunal Regional Federal negou provi-
mento à apelação da União Federal. A União 
Federal apresentou embargos declaratórios 
contra a decisão, os quais foram julgados 
parcialmente procedentes para aplicação 
da nova lei 11.960/2009, no que se refere 
à correção monetária. A União apresentou 
Recurso Especial e o Sindicato as contrar-
razões. Negado seguimento ao Recurso Es-
pecial da União Federal. A União Federal 
apresentou Agravo ao Superior Tribunal 
de Justiça - STJ. O Sindicato apresentou as 
contrarrazões. Aguardando remessa eletrô-
nica ao STJ para julgamento.

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 Sindicato concluiu a elabora-
ção dos cálculos e já apresentou a execução 
na Justiça. O INSS foi intimado e apresen-
tou impugnação aos valores. O Sindicato se 
manifestou sobre a impugnação do INSS. 
Esclarecemos que,  em contato com a juí-

za condutora do feito, foi informado que 
será nomeado perito judicial para apuração 
dos valores devidos. Os servidores devem 
aguardar a perícia contábil que será realiza-
da pelo perito judicial.

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 habilita-
dos. O Banco do Brasil já efetivou os de-
pósitos nas contas-correntes dos mesmos. 
Os valores dos servidores remanescentes 
foram homologados, sendo o INSS cita-
do para se pronunciar. A Procuradoria do 
INSS concordou com os valores. As RPV’s 
foram expedidas. Os alvarás dos servidores 
remanescentes foram liberados. O Sindica-
to requereu habilitação de novos herdeiros. 
Aguardando homologação.

Processo 492/91, ex-celetistas ex-
-Inamps, 12ª Vara do Trabalho – O Tribu-
nal do Trabalho solicitou à Vara que enca-
minhe nova relação com os valores atuali-
zados com os CPF’s de todos os servidores. 
Aguardando expedição de novas RPV’s.

Processo 91.000888-5, estatutários ati-
vos ex-Iapas, 6ª Vara Federal -  Aguardando 
elaboração de cálculos para os servidores 
remanescentes.

Processo 91.000887-7, estatutários ati-
vos 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 Fede-
ral, AR 1091, servidores ex-celetistas do 
Ministério da Saúde – Essa ação tinha sido 
negada e o Sindicato apresentou ação res-
cisória – AR 1091, no Superior Tribunal 
de Justiça, tendo sido julgada procedente 
para reconhecer o direito dos servidores a 
receberem o adicional de tempo de serviço, 
desde a data da implantação do Regime Ju-
rídico Único, ou seja, de 12 de dezembro de 
1990 até  março de 1999. Processo transi-
tado em julgado. O juiz determinou o des-
membramento do processo em grupos de 
30 autores. O Sindsprev está apresentando 
o desmembramento da ação e os servidores 
estão sendo convocados por grupos. Infor-
mamos que todos os valores estão sendo 
embargados pela União Federal, o que im-
pede nesse momento a liberação do total do 
valor. Sendo assim, o Sindicato está reque-
rendo a liberação da parte incontroversa, 
que está sendo autorizada por grupos. Os 
interessados devem aguardar convocação 
do Sindicato para apresentar a documenta-
ção. O Sindicato enviou à Advocacia Geral 
da União, em Brasília,  proposta de acordo 
para definir os critérios de cálculos, tendo 
a União Federal solicitado prorrogação de 
prazo para falar do acordo. Dessa forma, o 
Sindicato solicitará a liberação dos valores 
incontroversos.

Processo 990010299-1, 6ª Vara Federal, 
servidores ex-celetistas do INSS – Ação jul-
gada procedente. O Sindicato apresentou à 
Justiça os cálculos dos servidores que não 
fizeram acordo. O INSS foi citado para falar 
sobre os cálculos desse primeiro grupo, ten-
do apresentado embargos à execução. Em 
relação aos demais servidores que não reali-
zaram acordo e que apresentaram as fichas 
financeiras, os cálculos já foram elaborados 
e o Sindicato encaminhou à Justiça, sendo 
o INSS citado, o qual apresentou embargos 
à execução. A Contadoria se pronunciou 
sobre os cálculos e requereu novas fichas fi-
nanceiras. O juiz intimou o INSS, que apre-
sentou as fichas solicitadas pela Contado-
ria. O processo retornou à Contadoria para 
pronunciamento. O juiz determinou a inti-
mação do INSS para falar sobre os cálculos 
da Contadoria. O Sindicato concordou com 
os valores da Contadoria e o INSS discor-
dou. O Juízo sentenciou os embargos e ho-
mologou os cálculos da Contadoria. O INSS 
apresentou recurso de Apelação, o qual foi 
negado, tendo o INSS apresentado recurso 
especial, o qual foi admitido. Aguardando 
remessa eletrônica ao STJ para julgamento.                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                            

3,17% (três vírgula dezessete)

Processo 97005835-2 – INSS – 5ª Vara 
Federal – Aguardando julgamento dos re-
cursos interpostos pelo INSS – À medida 
que os processos vão sendo concluídos, o 
Sindicato envia carta aos interessados avi-
sando da liberação. Esclarecemos que os 
servidores devem acompanhar o andamen-
to através dos processos de execução des-
membrados, 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 pe-
queno valor dos servidores remanescentes. 
O Sindicato enviará cartas para os servido-
res, divulgando as datas de pagamento. 

 
 28,86% - (vinte e oito por cento)

Processo 970011474-0 - Ministério da 
Saúde, 12ª Vara Federal – Para os servido-
res com valores superiores a 60 salários mí-
nimos, os precatórios já foram pagos no mês 
de fevereiro de 2008. Em relação aos servi-
dores de nível superior que têm valor a exe-
cutar, o Sindicato já apresentou os cálculos. 
Aguardando expedição de RPV’s ou preca-
tórios para os servidores remanescentes.

Processo 970005190-0, 1ª Vara Fede-
ral, 28,86%, INSS – Foi julgado procedente 
para todos os servidores desta ação e o INSS 
apresentou recurso de apelação, ao qual foi 
negado provimento. O INSS apresentou 
recurso especial e o Sindicato as contrar-
razões. Negado seguimento ao Recurso Es-
pecial do INSS. O INSS apresentou Agra-
vo de Instrumento, o qual foi remetido ao 
Tribunal Regional Federal para ser julgado 
pelo pleno daquele Tribunal. Aguardando 
julgamento.

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 Saú-
de emitiu parecer, orientando o órgão local 
para que cumpra a decisão, averbando o 
tempo insalubre. Deverá conceder aposen-
tadorias aos servidores que, com o tempo 
insalubre averbado, completam o tempo 
para aposentadoria, seja integral ou pro-
porcional.  Os servidores constantes nesse 
processo e que já tenham tempo da aposen-
tadoria, seja integral ou proporcional, deve-
rão, no momento do pedido de aposentado-
ria, 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 profissio-
nais.

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 ser-
vidores constantes neste processo. O INSS 
foi intimado da sentença e se encontra com 
os autos. Aguardando remessa dos autos ao 
Tribunal Regional Federal, para confirmar 
sentença. O INSS apresentou apelação e o 
Sindicato as contrarrazões, sendo negado 
provimento à apelação. Processo transitado 
em julgado. O Sindicato requereu a intima-
ção do INSS para cumprir a obrigação de 
averbar o tempo insalubre de todos os ser-
vidores constantes nesse processo. O juiz 
deferiu o pedido do Sindicato e concedeu o 
prazo de 60 dias para o INSS.

CONTAGEM DE TEMPO 
PARA APOSENTADORIA 
(INSALUBRIDADE) 
– APOSENTADOS 
– MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Processo 2005.83.00.013863-9, 3ª Vara 
Federal, MS – Sentença procedente, con-
denando a União Federal a averbar o tem-
po insalubre e corrigir as aposentadorias, 
bem como pagar as diferenças de remune-
ração dos últimos cinco anos. O Sindicato 
apresentou embargo de declaração, sendo 
julgado procedente. O processo foi remeti-
do ao Tribunal Regional Federal para con-
firmar sentença. 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 acórdão. Aguar-
dando trânsito em julgado do processo. A 
União interpôs Recurso Especial. Negado 
seguimento aos Recursos Especial e Ex-
traordinário. A União interpôs Agravo de 
Instrumento. Em 16.05.2013 foi negado se-
guimento ao ARESP 198391, decisão transi-
tada em julgado em 04.06.2013. O processo 
foi remetido ao Supremo Tribunal Federal 
em 05.06.2013 para julgamento do ARE 
754449.

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 – Pedido julgado improcedente. 
O Sindicato apresentou recurso de apela-
ção, o qual foi julgado procedente, conde-
nando a União Federal apenas para incorpo-

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 servi-
dores receberam seus créditos. Aguardando 
habilitação dos herdeiros dos servidores 
não localizados, conforme divulgado no En-
carte Jurídico anexo a este jornal.

Processo 1561/89 (ex-celetistas do ex-
-INPS), 6ª Vara do Trabalho –  O Sindicato 
requereu a habilitação dos herdeiros rema-
nescentes que apresentaram a documenta-
ção completa no Sindsprev. Aguardando 
homologação para posterior pagamento.

Processo 1583/89 (ex-celetistas do ex-
-Iapas), 4ª Vara do Trabalho – O Sindicato 
foi intimado para identificar quais servi-
dores ainda não receberam seus créditos, 
tendo localizado alguns servidores, para os 
quais os cálculos estão sendo atualizados 
para expedição de alvará para pagamento. 
Ainda restam pendentes os servidores rela-
cionados abaixo. Desta forma, solicitamos 
seu comparecimento ou seus herdeiros para 
apresentarem os documentos necessários 
para habilitação e pagamento.

rar nos salários dos servidores aposentados 
os mesmos valores pagos aos servidores 
ativos, ou seja, o valor de 60 pontos. O Sin-
dicato apresentou embargos de declaração, 
sendo reconhecido o direito dos servidores 
aos atrasados. A União Federal apresen-
tou recursos especial e extraordinário. O 
Sindicato apresentou as contrarrazões e o 
processo foi ao Superior Tribunal de Justi-
ça, sendo negado o recurso especial. O pro-
cesso foi baixado para a Vara de origem, em 
virtude de o Supremo Tribunal Federal ter 
julgado procedente a matéria em processo 
correlato. Aguardando publicação da deci-
são para o Sindicato requerer a incorpora-
ção da GDPTS nos salários dos aposentados 
nos mesmos valores que vêm sendo pagos 
aos ativos. O Ministério da Saúde foi inti-
mado para em 30 dias cumprir a obrigação 
de fazer, ou seja, incorporar nos salários dos 
aposentados a gratificação no valor que vem 
sendo pago aos ativos. A União alegou que 
a gratificação GDASST foi extinta em mar-
ço de 2006 e que a mesma não poderia ser 
incorporada. A juíza acatou a tese da União 
e determinou que o Sindicato executasse os 
valores referentes ao período de janeiro de 
2002 a março de 2008. A maioria dos servi-
dores já recebeu seus créditos. Aguardando 
expedição de RPV para os servidores rema-
nescentes.

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, con-
denando a União Federal a incorporar o 
mesmo valor que vem sendo pago aos ser-
vidores ativos. A União Federal apresentou 
recurso de apelação, o qual foi julgado, ten-
do a Turma, por unanimidade, dado parcial 
provimento à apelação da União Federal, 
para reconhecer os direitos dos substituí-
dos tão somente de perceberem a GDPST no 
percentual de 80%, a partir de 1º de março 
de 2008, até que sejam publicados os atos 
definidores dos critérios e procedimentos 
específicos de avaliação de desempenho 
individual e institucional, descontados 
os valores já pagos sob o mesmo título. A 
União apresentou recurso especial e extra-
ordinário. Negado seguimento a estes recur-
sos. A União apresentou agravo ao Superior 
Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal 
Federal.  Em 23.08.2013 foi negado segui-
mento ao ARESP250050, decisão transitada 
em julgado em 10.09.2013, o processo foi 
remetido ao Supremo Tribunal Federal para 
julgamento do ARE/771395. O Supremo 
Tribunal Federal devolveu os autos, tendo 
em vista que a matéria já foi julgada em re-
percussão geral. Aguardando execução.

Servidores Aposentados 
e Pensionistas do INSS 

Processo 2006.83.00.014984-8, 5ª Vara 
Federal, INSS – Sentença procedente, con-
denando o INSS a incorporar nos proventos 
dos servidores aposentados e pensionistas 
os mesmos valores que vêm sendo pagos 
aos servidores ativos, até que sobrevenha a 
implantação da avaliação de desempenho. 
O Sindicato apresentou embargos de decla-
ração requerendo que, após a implantação 
da avaliação de desempenho, sejam pagos 
aos servidores aposentados os mesmos va-
lores que vêm sendo pagos aos servidores 
cedidos e que não serão avaliados, ou seja, 
80 pontos. Os embargos foram negados. O 
Sindicato apresentou recurso de apelação. 
O Tribunal manteve a sentença com rela-
ção ao pagamento dos atrasados e negou o 
direito à incorporação e o Sindicato apre-
sentou embargos declaratórios, os quais fo-
ram negados. O Sindicato interpôs recurso 
extraordinário em relação à incorporação 
e o INSS apresentou Recurso Extraordiná-
rio contra os atrasados. O desembargador 
vice-presidente determinou que a Turma 
julgasse o recurso do Sindicato de acordo 
com o entendimento do Supremo Tribunal 
Federal, tendo sido dado parcial provimen-
to para determinar a incorporação até a data 
da avaliação de desempenho. A União apre-
sentou embargos de declaração e requereu 
sua exclusão da lide, tendo o mesmo sido 
julgado procedente. O processo de encon-
tra com o INSS para ciência da decisão. A 
União apresentou embargos declaratórios e 
o Sindicato foi intimado para contrarrazoar. 
Os embargos da União foram julgados pro-
cedentes, excluindo a União do polo pas-
sivo da demanda. Transitado em julgado. 
Os critérios de cálculos foram definidos. O 
Sindicato está apresentando as execuções 
em grupos de 20 e avisando aos servidores 
a data da liberação. Os interessados devem 
aguardar a carta do Sindicato comunicando 
o dia do pagamento.

Pensionistas do Ministério da Saúde

Processo 2008.83.00.014368-5, 9ª Vara 
Federal – Sentença procedente, conde-
nando 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 pro-
vimento à apelação da União Federal. A 
União apresentou embargos declaratórios, 
aos quais foi negado provimento. A União 
apresentou Recurso Especial e Extraordiná-
rio. Negado seguimento a estes recursos. A 
União apresentou agravo de instrumento e o 
Sindicato as contrarrazões. Aguardando jul-
gamento no STJ, processo distribuído para 
o ministro Sérgio Kukina. Em 26.08.2013 foi 
negado seguimento ao ARESP 250050, de-
cisão transitada em julgado em 10.09.2013, 
processo foi remetido ao Supremo Tribunal 
Federal pra julgamento do ARE 771920. 
O Supremo Tribunal Federal devolveu os 
autos, tendo em vista que a matéria já foi 
julgada em repercussão geral. Aguardando 
execução.

DEVOLUÇÃO DE PSS SOBRE 
1/3 DE FÉRIAS

Processo 2009.83.00.019236-6, 
1ª Vara Federal – INSS – ATIVOS – Sen-

tença procedente para afastar a exigibilida-
de da contribuição previdenciária incidente 
sobre o terço de férias pago aos servidores 
dos Ativos do INSS e restituição do in-
débito tributário, respeitada a prescrição 
qüinqüenal. A Fazenda Nacional apre-
sentou recurso de apelação sustentando a 
legalidade da incidência da contribuição 
Previdenciária sobre o terço constitucio-
nal de férias, O TRF 5ª Região, manteve a 
sentença. A Fazenda Nacional apresentou 
Recurso Especial, o qual encontra-se so-
brestado 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 Re-
curso de Apelação. O TRF 5ª Região refor-
mou a sentença para condenar a Fazenda 
Nacional a afastar a exigibilidade da con-
tribuição previdenciária incidente sobre o 
terço de férias pago aos servidores dos Ati-
vos do Ministério da Saúde e restituição do 
indébito tributário, respeitada a prescrição 
qüinqüenal. A Fazenda Nacional apresen-
tou 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 - Sen-
tença procedente para afastar a exigibi-
lidade da contribuição previdenciária 
incidente sobre o terço de férias pago aos 
servidores dos Ativos do INSS e restituição 
do indébito tributário, respeitada a prescri-
ção qüinqüenal. A Fazenda Nacional apre-
sentou recurso de apelação sustentando a 
legalidade da incidência da contribuição 
Previdenciária sobre o terço constitucio-
nal de férias. O TRF 5ª Região manteve a 
sentença. A Fazenda Nacional apresentou 
Recurso Especial, o qual encontra-se so-
brestado 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 reconhecimen-
to 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 nú-
meros dos processos:

Processo 0802718-33.2013.4.05.8300, 
5ª Vara Federal – Ministério da Saúde – 
ATIVOS - A União Federal apresentou con-
testação, o sindicato apresentou réplica à 
contestação. Aguardando sentença.

Processo 0802719-18.2013.4.05.8300, 
1ª Vara Federal – INSS – ATIVOS - Aguar-
dando contestação do INSS.

Processo 0802721-85.2013.4.05.8300, 
10ª Vara Federal – ANVISA – ATIVOS - 
Aguardando contestação da Anvisa.
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Convocamos os servidores abaixo ou, no caso de serem falecidos, os seus herdeiros/dependentes, para habilitação e posterior recebimento 

dos valores constantes nos Precatórios, expedidos nos processos abaixo indicados, 3ª Vara Federal, que trata das correções do PCCS.

PROCESSO N.º  0003020-03.2010.4.05.8300 
MARIA CARMELITA A. SILVA PRC85788-PE
MARIA DAS MERCÊS CRUZ PRC85844-PE
MARIA JOSÉ V. DA SILVA PRC85792-PE
MARIA JURACY GOMES PRC85793-PE
MARIA LÍDIA DA CONCEIÇÃO PRC85794-PE
NADIR MASCARENHAS LÚCIO PRC86110-PE

PROCESSO N.º  0000717-16.2010.4.05.8300 
GERALDO AFFONSO BOTELHO  PRC 85.832-PE 

PROCESSO N.º  0003004-49.2010.4.05.8300 
LUIZ JOSÉ DA SILVA PRC  87607-PE
SEVERINO RAMOS DOS SANTOS PRC 87609-PE
LAÍS DO CARMO DIONIZIO PRC 87606-PE

PROCESSO N.º  0003007-04.2010.4.05.8300 
IRENE MARIZ DE ARAÚJO PRC84207-PE
MANOEL JOSÉ DOS SANTOS PRC84208-PE
MARIA CELINA MARQUES DE AGUIAR PRC84209-PE
OSMARINA FREIRE BARACHO PRC84210-PE
OSVALDO AROCHA DA SILVA PRC84211-PE
ZÉLIA COUTINHO HOLMES LINS PRC84214-PE
              
PROCESSO  N.º  0003010-56.2010.4.05.8300
MARIA JOSEFA DE LIMA RPV 603952-PE
WALQUIRIA UZEDA COSTA PRC 82722-PE

PROCESSO  N.º  0003012-26.2010.4.05.8300
ANA MAURÍCIO FERREIRA PRC 84452-PE
ARINDA LOBÃO BARRETO PRC 84454-PE
BENIGNA CÂMARA QUEIROZ PRC 85332-PE
                          
PROCESSO N.º 0003013-11.2010.4.05.8300 
IVAN RIBEIRO PRC86030-PE
              
PROCESSO  N.º 0003016-63.2010.4.05.8300
MARIA JOSÉ ALMEIDA DE SOUZA RPV723038-PE
LUIZ PEREIRA DE ARAÚJO RPV723036-PE
LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA RPV723035-PE
MANOEL GUEDES DA SILVA RPV723037-PE
MANOEL ANDRÉ DA SILVA PRC87065-PE
MARIA PEREIRA L PASCOAL PRC87069-PE
MARCOS NUNES DE REGO PRC87066-PE

PROCESSO N.º 0003017-48.2010.4.05.8300 
NEWTON DA COSTA PRC 83.825-PE
RAMIRO JUSTINO DA SILVA PRC 83.826-PE
RITA DA SILVA SOARES PRC 83.827-PE
SEVERINA EULINA DE FIGUEIREDO PRC 83.830-PE
              
PROCESSO N.º 0003021-85.2010.4.05.8300
IVANILDO RODRIGUES MELO PRC 94847-PE
NAIR DA SILVA GARCIA PRC 94862-PE
OLEGÁRIO CÂNDIDO BARROS PRC 94864-PE
TEODORA MARIA DE LIMA PRC 94857-PE
YOLETE PIRES C TEIXEIRA PRC 94845-PE

PROCESSO N.º 0003022-70.2010.4.05.8300 
AMARO EPIFÂNIO SILVA PRC82202-PE
ANTONIO JOSÉ DA LUZ PRC82204-PE
FRANCISCO DE ASSIS BARROS PRC82208-PE
HÉLIO ALVES MEDEIROS PRC82209-PE
JOSÉ DUARTE DO NASCIMENTO PRC82211-PE

PROCESSO N.º 0003028-77.2010.4.05.8300 
ADELSON L. DE ALBUQUERQUE PRC85776-PE
ANTONIO C. DA COSTA CAVALCANTI PRC85768-PE
CELINA MARIA DE SOUZA COUTINHO PRC85769-PE
MOACYR ANDRÉ GOMES PRC85775-PE

PROCESSO N.º 0003031-32.2010.4.05.8300 
ALDINA FURTADO RAMOS PRC90833-PE  
EDSON LOURDES DE LIMA PRC90836-PE  

BEATRIZ BRAGA DO SOUTO PRC90835-PE  
DUÍLIO FREITAS PRC90839-PE  
CELY ANUNCIADA CARDIM PRC96877-PE  
              
PROCESSO N.º 0003029-62.2010.4.05.8300
ANTONIO LINS FIGUEIREDO PRC84486-PE
BENEDICTO RUBIM COHEM PRC84489-PE

PROCESSO N.º 0003044-31.2010.4.05.8300 
FRANCISCO CORREIA LIMA RPV738202-PE
INÁCIO JOSÉ DA SILVA RPV738203-PE
AGENOR MANOEL DA SILVA PRC87465-PE
ESMERALDA PRIMOLA DE PAIVA PRC87469-PE
CLARA N SILVA OLIVEIRA PRC87468-PE
ESTER MARIA DA SILVA PRC87470-PE
CHLORIS MARCELA D. CÂMARA PRC87467-PE
CELESTE MENDONÇA DE LIMA PRC87466-PE

PROCESSO N.º 0003050-38.2010.4.05.8300 
EDUARDO BATISTA CARNEIRO PRC84054-PE
TEREZA MELO DA SILVA OLIVEIRA PRC84061-PE

PROCESSO N.º 0003056-45.2010.4.05.8300 
MARIA ANUNCIADA DE LIMA QUARESMA PRC85116-PE
MARIA DA TRINDADE SOUZA PRC85118-PE
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PRC85119-PE

PROCESSO N.º 0003058-15.2010.4.05.8300 
ANTONIO SARAIVA DE MOURA PRC87078-PE
ARMANDINO BARBOSA DE LIMA PRC87079-PE
RITA DE CÁSSIA AMORIM PRC87084-PE

PROCESSO N.º 0003059-97.2010.4.05.8300 
JOSÉ MACHADO FERREIRA PRC87054-PE
PAULO MARTINS BARACHO PRC87057-PE
SOFIA MARIA DA PAIXÃO PRC87106-PE

PROCESSO N.º 0002810-49.2010.4.05.8300
ANTONIA RODRIGUES LINS PRC89907-PE
EDNA CAMPOS CORDOVILLE PRC86931-PE
JOSÉ MARIA DA SILVA PRC86933-PE

PROCESSO N.º 0003045-16.2010.4.05.8300
ADAIR DE OLIVEIRA KREIMER PRC 84065-PE
ALFREDO MARQUES DE OLIVEIRA RAMOS PRC 84067-PE
DOURIVAL GUEDES PEREIRA PRC 84069-PE

PROCESSO N.º 0003051-23.2010.4.05.8300
ADSON DE OLIVEIRA BEZERRA PRC 84515-PE
ALBA ANTONIA GALVÃO PRC 84516-PE
ÁLVARO FERNANDES VIANA PRC 85268-PE
CAETANO CORDEIRO DOS SANTOS PRC 84520-PE
CARMEN TIGRE BARROS NOÉ PRC 84521-PE

PROCESSO N.º 0002810-49.2010.4.05.8300
FERNANDO AUGUSTO DE GODOY E VASCONCELOS PRC 87121-PE

PROCESSO N.º 0003007-04.2010.4.05.8300
IRENE MARIZ DE ARAÚJO PRC84207-PE 
MANOEL JOSÉ DOS SANTOS PRC84208-PE 
MARIA CELINA MARQUES DE AGUIAR PRC84209-PE  
OSMARINA FREIRE BARACHO PRC84210-PE  
OSVALDO AROCHA DA SILVA PRC84211-PE 
ZÉLIA COUTINHO HOLMES LINS PRC84214-PE

PROCESSO N.º 0003008-86.2010.4.05.8300
MARIA AMÉLIA BARBOSA DA SILVA RPV723019-PE
NAIDE GONÇALVES DE FREITAS RPV723020-PE
REGINA DE SOUZA E SILVA RPV723021-PE
VALDOMIRO LOPES DE CARVALHO PRC 87061-PE

PROCESSO N.º 0003011-41.2010.4.05.8300
ABELARDO CORDEIRO DE MELO PRC 86936-PE
ALOISIO RODRIGUES DOS SANTOS PRC 86937-PE

AMADEU SERAFIM FERREIRA PRC 86938-PE
ANGELO RAFAEL DE AGOSTINNI PRC 86939-PE
ANTONIO REGINALDO ROCHA PINO PRC 86940-PE
ANTONIO SEVERINO FERREIRA PRC 86941-PE
NEUZA FERREIRA DE SOUZA PRC 86942-PE
PROTÁSIO GOMES DE ARAÚJO PRC 86943-PE

PROCESSO N.º 0003015-78.2010.4.05.8300
JOSÉ DAVID DE OLIVEIRA PRC84182-PE
JOSÉ LUIZ DOS SANTOS PRC84183-PE
JOSEFA LAURA RAMOS PRC84185-PE
JOVENTINA PEREIRA MARTINS PRC84187-PE

PROCESSO N.º 0003018-33.2010.4.05.8300
ALZIRA SOARES M. SILVA PRC 83775-PE
ALZIRA SOUZA LEÃO C. DE ALBUQUERQUE PRC 83776-PE
ANTONIETA GONCALVES SOUSA PRC 83777-PE
ANTONIO MIGUEL DE SOUZA PRC 83779-PE
EDUARDO C COUTINHO FILHO PRC 83782-PE
EUNICE PEREIRA REGO PRC 83783-PE
GUILHERMINO J P GOIBINHAS PRC 83784-PE

PROCESSO N.º 0003019-18.2010.4.05.8300
INESITA DE AZEVEDO TORRES PRC 83748-PE
JAIR DA SILVA PRC 83750-PE
JOSÉ DE OLIVEIRA GALINDO PRC 83751-PE
JOSÉ LOPES DA SILVA PRC 83752-PE
JOSÉ MARIA FERNANDES VELOSO PRC 83753-PE
JOSEFA HOLANDA CAVALCANTI PRC 83754-PE
LAURINDA JOAQUINA DA SILVA FERREIRA  PRC 83755-PE
MANOEL FERNANDES DE ANDRADE PRC 83756-PE
MARIA ANITA GOMES PRC 83757-PE

PROCESSO N.º 0003024-40.2010.4.05.8300
ANGELITA BATISTA DE ARAÚJO PRC 83851-PE
EDVALDO REIS RAMOS PRC 83852-PE
EUCLIDES PESSOA DO NASCIMENTO PRC 83853-PE
JOSEFA MARIA DE ALBUQUERQUE PRC 83856-PE

PROCESSO N.º 0003025-25.2010.4.05.8300
JOSÉ HENRIQUE CORREA MOTA PRC85090-PE

PROCESSO N.º 0003026-10.2010.4.05.8300
ANTONIO JOSÉ DA SILVA PRC 86904-PE
FONTINO JOSÉ FILHO RPV721215-PE
LUIZ CAMPOS LUSTOSA PRC 86907-PE
MARCONI CISNEIROS NEGROMONTE  PRC 86908-PE
MURILO SANTOS ARANTES PRC 86909-PE
RAFAEL FRANCISCO DA LUZ PRC 86910-PE

PROCESSO N.º 0003027-92.2010.4.05.8300
ALBINO RODRIGUES DO SOUTO SERPA PRC 82832-PE
JOÃO CUSTÓDIO DE LIMA PRC 82834-PE
JOSEFA SILVESTRE FREITAS PRC 82836-PE
LEONIL CHRYSOSTOMO V. DA SILVEIRA PRC 82837-PE
MARIA DO SOCORRO M. DE OLIVEIRA PRC 82838-PE
VICENTE DANTAS OLIVEIRA PRC 82840-PE

PROCESSO N.º 0003030-47.2010.4.05.8300
ALBERTO MELO DE OLIVEIRA RAMOS PRC 82698-PE
SEVERINO DOS RAMOS ARRUDA VERAS PRC 82705-PE
TEREZINHA BEZERRA DE MENEZES PRC 82706-PE

PROCESSO N.º 0003032-17.2010.4.05.8300
HÉLIO MARTINS RIBEIRO DA SILVEIRA PRC82857-PE
HILDA PINHEIRO DA SILVA PRC82858-PE
LÚCIA OLIVEIRA PEREIRA  PRC82862-PE
LUIZA MEIRELLES CAMPELLO PRC82864-PE
IDÍLIA SILVEIRA WANDERLEY DA SILVA PRC82859-PE

PROCESSO N.º 0003033-02.2010.4.05.8300
MARIA ANGELINA OLIVEIRA DA SILVA PRC 87036-PE
MARIA DA GLÓRIA ARAÚJO LUZ PRC 87037-PE
MARIA DALVA GAUDÊNCIO DE MELO PRC 87038-PE

MARIA NAIR BRANT PRC 87040-PE
MAURINETE SOUZA DE ARAÚJO PRC 87041-PE
OLÍVIA BRITO DE VASCONCELOS PRC 87042-PE

PROCESSO N.º 0003034-84.2010.4.05.8300
MARIA JOSÉ AZEVEDO BORBA PRC83815-PE
ZILAH CORREA LINS PRC84835-PE

PROCESSO N.º 0003035-69.2010.4.05.8300
MANOEL FERREIRA DE SOUZA PRC83725-PE
MARIA ANTONIETA B BANDEIRA PRC83727-PE
MARIA ANTONIETA M DE HOLANDA PRC83739-PE
MARIA AUXILIADORA MADRUGA MACHADO PRC83729-PE
MARIA DA CONCEIÇÃO DE ANDRADE LIMA PRC83733-PE
MARIA DA CONCEIÇÃO P A NASCIMENTO PRC83735-PE
MARIA DE SOUZA GOMES PRC83737-PE
MARIA DJANIRA DE CARVALHO PRC83738-PE

PROCESSO N.º 0003037-39.2010.4.05.8300
NESTOR ISAAC GOMES SILVA PRC 87070-PE
NOÊMIA DÉBORA DE MORAIS PRC 87071-PE
ROMILDO SÓCRATES PADILHA CAVALCANTI PRC 87074-PE
SEBASTIÃO PAULA DA SILVA PRC 87075-PE
SELENE TRINDADE BARRETO PRC 87105-PE

PROCESSO N.º 0003047-83.2010.4.05.8300
GILVAN BEZERRA DE SOUZA PRC89581-PE
GIOVANI GOMES DE LIMA PRC89582-PE
GUSTAVO PINTO SELVA PRC90896-PE
HONOR MARCELINO DE OLIVEIRA PRC89585-PE
JACOB NOURI TUMAJAN PRC89587-PE

PROCESSO N.º 0003048-68.2010.4.05.8300
JOÃO PEDROSA SOBRINHO PRC 96699-PE
JOSÉ AUGUSTO ROSAS MONTEIRO PRC 96700-PE
JOSÉ DHALIA DA SILVEIRA PRC 96701-PE
MANOEL AQUINO LUCENA PRC 96703-PE
MANOEL GOMES DE ANDRADE LIMA PRC 96704-PE
 
PROCESSO N.º 0003052-08.2010.4.05.8300
CREMILDA MERGULHÃO LAPA PRC87043-PE
DILZENY CARVALHO RIBEIRO PESSOA PRC87046-PE
DOROTEA ESTELINA CHAVES PRC87047-PE
ELVIRA CARNEIRO DE ARAUJO PRC87048-PE
ELZA PINTO DO NASCIMENTO PRC87049-PE
EROS ALVES CORDEIRO PRC87050-PE

PROCESSO N.º 0003053-90.2010.4.05.8300
FRANCISCA CARNEIRO LACERDA PRC84112-PE
HELENA MARIA BEZERRA PRC84115-PE
IRACEMA VIEIRA DE ALENCAR PRC84118-PE
JOSÉ SILVESTRE PRIMO PRC84119-PE
JOSÉ APOLINÁRIO DE A. FILHO PRC84120-PE

PROCESSO N.º 0003054-75.2010.4.05.8300
JOSEFA BARROS DANIEL    RPV738.152-PE
JOSÉ LINO DA SILVA PRC87458-PE
JÚLIO VENÂNCIO DE SOUZA PRC87459-PE
LAIS REIS DA SILVA PRC87460-PE
LEDA FIGUEREDO SANTIAGO VAZ CURADO PRC87461-PE
LEDA VILAR RABELO LAPENDA PRC87462-PE
LINDOMAR P. DE CASTRO PRC87463-PE

PROCESSO N.º 0003055-60.2010.4.05.8300
JÚLIO GONCALVES PITA PRC83799-PE
MAGNA DE FIGUEIREDO PRC83803-PE
MARGARIDA MAGALHÃES DE SOUZA PRC83806-PE
LÊNIO DINIZ DE CARVALHO PRC83800-PE

PROCESSO N.º 0003060-82.2010.4.05.8300
SEBASTIÃO DA SILVA ARAÚJO PRC84192-PE

 O Sindsprev ajuizou ação coletiva, requerendo o repo-
sicionamento da progressão funcional para todos os servi-
dores do INSS com ingresso no Órgão após o ano de 2003. 
Na ação, o Sindicato requer que o INSS passe a 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.

A ação foi distribuída para a 10ª Vara Federal, sob o nº 
0803488-26.2013.4.05.8300 e está aguardando contestação 
do INSS.

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 administra-
tiva, 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 Re-
cursos Humanos do Órgão (INSS ou MS) e apresentar no Sindicato, acompanhado dos seguin-
tes documentos:

1. Cópia da identidade e do CPF;

2. Comprovante de endereço atualizado com menos de um ano (conta de água, luz ou te-
lefone);

3. Assinar procuração no Sindicato.

O Sindsprev ajuizou ação sobre 
o reposicionamento da Progressão 
Funcional dos Servidores do INSS
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Pesquisa do Sindsprev identifica realidade 
enfrentada pelos servidores do INSS

Plano de metas no INSS é definido 
sem a participação dos servidores

O  Sindsprev lançou no dia 
18 de novembro a pesquisa so-
bre “Gestão dos Riscos Psicos-
sociais Relacionados ao Traba-
lho”, tendo como público alvo 
os servidores do INSS. Parti-
ciparam do lançamento diri-
gentes do Sindicato, equipe de 
professores e pesquisadores da 
Universidade de Brasília (UnB), 
Universidade Federal de Goiás 
(UFG) e Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE), além 
de servidores do INSS.

Na abertura, o coordenador 
geral do Sindsprev, José Boni-
fácio, destacou que o objetivo 
da iniciativa é identificar “os 
danos que o atual modelo de 
gestão do INSS vem causando 
ao trabalho e à saúde dos ser-
vidores do órgão”. A dirigente 
Leozina Barbosa, acrescentou 
que o “Sindicato está demar-
cando um campo de luta polí-
tica para enfrentamento dessa 
adversidade, a partir do co-
nhecimento da realidade com 
os fundamentos científicos da 
pesquisa”. 

Segundo o dirigente Luiz 
Eustáquio, essa ação sindical 
é “uma resposta aos apelos e 
demandas da categoria, que 
exige mudanças nas condições 
e relações de trabalho”. Após 
as considerações iniciais, foi 
apresentada uma encenação 
da Companhia de Teatro TV 
Sindical, retratando com hu-
mor e ironia a realidade en-
frentada pelos servidores do 
INSS nos locais de trabalho.

Na sequência, o secretário de 
Formação Irineu Messias, lem-
brou reflexões e atividades an-
teriores promovidas pelo Sin-
dicato, que culminaram com a 

Servidores das Agências 
da Previdência Social de Per-
nambuco denunciam a farsa 
da construção coletiva das 
metas no INSS. Segundo eles, 
as reuniões que estão ocor-
rendo nos locais de trabalho 
para definição de metas de 
produtividade a serem cum-
pridas no próximo período, 
se resumem apenas a mera 
exposição dos índices envia-
dos pela direção nacional do 
INSS para as chefias. 

 Em geral, os encontros 
acontecem com tempo in-
suficiente para a realização 
de discussões mais amplas e 
apenas são divulgados infor-
mes.  Os trabalhadores até 
podem fazer sugestões, mas 
elas não são acatadas e nem 
negociadas, porque as metas 
vêem definidas pela direção 
do Instituto. 

“Durante todo o ano são 
impostas metas impossíveis 
e desrespeitosas, que são 
usadas como instrumento de 
pressão e que só são atingi-
das com o estabelecimento de 
força-tarefa e trabalho após o 
expediente,” revelam os ser-
vidores.  

Ao final do encontro, sem-
pre é passada uma lista, para 
que os trabalhadores assinem, 
comprovando sua presença.

O INSS impõe metas im-
praticáveis, que comprome-
tem a manutenção dos dois 
turnos e das gratificações sa-
lariais que representam mais 
de 50% dos salários da cate-
goria.  Só esquece de mostrar 
que as condições de trabalho 
são péssimas em grande parte 
das agências. O que é no mí-
nimo imoral cobrar metas dos 
funcionários nessa situação. 

As dificuldades em aten-
der de forma resolutiva os 
segurados entre 15 a 60 mi-
nutos também são verifica-
das na falta de qualidade do 
sistema de informática do ór-
gão e na falta de treinamento 
presencial e reciclagem dos 
servidores que trabalham di-
retamente no atendimento. 

A luta da categoria e do 
Sindsprev é que as metas se-
jam discutidas, em conjunto, 
entre gestores e servidores, 
definindo bem o objetivo, se 
é a posição do governo para 
atingir as metas ou a dos tra-
balhadores, que é atender 
bem aos segurados.  

O Sindicato, mais uma 
vez, reafirma seu compro-
misso em acompanhar aten-
tamente todas as questões do 
dia a dia dos trabalhadores do 
INSS e de outros segmentos 
da categoria.

realização do Curso “Padrões de 
Gestão Pública e de Relações de 
Trabalho” e a pesquisa “Gestão 
dos Riscos Psicossociais Rela-
cionados ao Trabalho”, que está 
sendo desenvolvida em parce-
ria com a Universidade de Bra-
sília (UNB). 

Irineu ressaltou que “a pes-
quisa é uma das ferramentas 
estratégicas para enfrenta-
mento ao modelo de gestão do 
INSS, que vai usar o conheci-
mento acadêmico para funda-
mentar nossas denúncias de 
uma realidade que valoriza as 
metas e a eficiência, despre-
zando a saúde do trabalhador 
e as especificidades de cada 
local de trabalho”.

Por sua vez, a professora da 
UnB, Ana Magnólia, detalhou 
mais os aspectos negativos do 
modelo gerencial-produtivista 
do INSS e fez um contraponto 
com os novos modelos alterna-
tivos, em que sejam compatí-
veis ao cumprimento de metas 
e relações saudáveis de traba-
lho.

Segundo a professora, “de-
ve-se superar o modelo nor-

mativo-narcisista, que provoca 
distorções e patologias, bus-
cando conquistar uma nova 
forma de gestão coletivista que 
garanta tanto a qualidade dos 
serviços quanto a satisfação e 
a saúde dos servidores”.

 
 Aplicação - A pesquisa 

Gestão dos Riscos Psicosso-
ciais Relacionados ao Traba-
lho começou a ser aplicada 
no dia 19 de novembro.  Os 
questionários foram disponi-
bilizados no site do Sindsprev 
e nas APS’s. A finalidade é 
mapear os indicadores atuais e 
subsidiar a elaboração de um 
modelo de gestão coletiva do 
trabalho alternativo ao modelo 
vigente no INSS. 

A procura dos servidores do 
INSS em responder à pesquisa 
foi intensa,  o que leva a di-
reção do Sindicato a concluir 
que o resultado obtido será o 
mais preciso e representati-
vo da rotina do trabalho e dos 
problemas decorrentes do mo-
delo adotado atualmente pelo 
INSS.

Sindicato luta para que agências não percam turno estendido
O Sindsprev vem acompa-

nhando atentamente o resul-
tado do último ciclo avaliativo 
de cumprimento das metas nas 
APS’s de Pernambuco, referen-
te ao período de julho a setem-
bro de 2013.

No dia 5 de novembro, na 
sede do Rotary Clube de Caru-
aru, o dirigente Luiz Eustáquio 
esteve reunido com o  diretor  
de Benefícios do INSS, Bene-
dito Adalberto Brunca. O ges-
tor do INSS veio a Pernambuco 
com a coordenadora de Geren-
ciamento de Atividades Médi-
co-Periciais, Sandra Cavalcanti 
Botelho, e o coordenador de Ge-
renciamento de Serviços à Rede 
de Atendimento, Robinson Flá-
vio, para participar de encontro 
com a Gerência Executiva do 
INSS de Caruaru.

Na oportunidade, Luiz Eus-
táquio destacou que a luta pela 
manutenção e extensão da jor-
nada de 30 horas para todos os 
servidores do INSS está cada 
vez mais associada à luta con-
tra a imposição e cobrança de 
metas de produtividade ina-
tingíveis.  Ele reafirmou que o 
Sindicato vai se desdobrar para 
evitar a suspensão do turno es-
tendido e o aumento da jornada 
de 40 horas nas agências.

Na conversa com o gestor do 
INSS, demonstrou a sua preo-
cupação com a situação dos ser-
vidores das APS’s de Palmares, 
Surubim e Encruzilhada, que 
estariam com indicadores nega-
tivos no cumprimento de metas. 
Portanto, na iminência da perda 
do turno estendido e, em conse-
quência, a volta da jornada de 
40 horas para os trabalhadores 
daquelas unidades. Estavam pre-
sentes ao encontro os gerentes 
das APS’s de Surubim e Encruzi-
lhada, respectivamente Paulo Ro-
berto e Tadeu Campos de Araújo. 

Encontros -  No dia 1º de no-
vembro, a direção do Sindicato já 
havia debatido esse tema com o 
Superintendente Regional Nor-

deste do INSS, João Maria Lopes.
Após esse encontro, direto-

res do Sindsprev também refor-
çaram a discussão desse assun-
to e foram levantar os proble-
mas vivenciados pelos próprios 
servidores das três APS’s em 
seus locais de trabalho: no dia 
1º, o debate foi com os traba-
lhadores de Palmares e Encruzi-
lhada, e no dia 4 de novembro, 
com os funcionários da APS de 
Surubim.

“Eles relataram que o não 
cumprimento das metas esta-
belecidas foi ocasionado, prin-
cipalmente, pela insuficiência 
do número de médicos peritos 
e o afastamento de alguns servi-
dores  administrativos para tra-

tamento de saúde”, disse Luiz 
Eustáquio.

 De acordo com o dirigente, 
o Sindicato não considera jus-
to que essas agências percam 
o turno estendido, porque os 

motivos que levaram ao não 
cumprimento das metas esta-
belecidas no último ciclo foram 
ocasionados por questões que 
não dependem do trabalho dos 
servidores.

 -  Os dirigentes Luiz 
Eustáquio e Irineu Mes-
sias, e o gerente da APS 
da Encruzilhada, Tadeu 
Campos, reuniram-se 
no dia 13 de dezembro, 
em Brasília, com os di-
retores nacionais do 
INSS, José Nunes e Ci-
nara Fredo (foto).

No encontro foi debatido turno estendido,  avaliação de de-
sempenho e a situação dos servidores das  APS’s de Palma-
res, Surubim e Encruzilhada. Com base nas argumentações do 
Sindicato, os gestores ficaram de reavaliar a situação das três 
APS’s.

No mesmo dia, os dirigentes tiveram reunião com a coor-
denadora de Gestão de Pessoas do Ministério da Saúde (MS), 
Elizabete Vieira.  A gestora se comprometeu em apresentar e 
aprovar, na próxima reunião da Mesa Nacional Permanente de 
Negociação Coletiva, a proposta do Sindsprev de criação da 
mesa de negociação estadual. Além de participar do seminário 
estadual com os trabalhadores cedidos ao SUS,  também pro-
posto pelo Sindicato.

Reuniões com gestores do INSS e MS

Lançameneto de pesquisa aconteceu  no auditório da  Livraria Cultu-
ra, no Paço Alfândega

Dirigentes 
debatem 
situação 
de APS’s


