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Campo Grande sedia o VI Congresso dos 
Trabalhadores Públicos Federais de MS

O Sindicato dos Tra-
balhadores Públi-
cos Federais de 

Mato Grosso do Sul, que 
esteve à frente das greves 
dos servidores em junho 
de 2012, recebeu observa-
dores, Delegados de Base 
do interior do estado e 
importantes lideranças 
sindicais.

Para a realização do 
evento, de grandiosa 
importância para a ca-
tegoria, trabalharam in-
cessantemente o Secre-
tário-Geral, Joel Lima de 
França, a Secretária de 
Organização Administra-
tiva e Patrimônio, Clarice 
Sales Sanches, o Secretá-
rio de Aposentados e Saú-
de do Trabalho, Theodoro 

de Almeida, o Secretário 
de Gêneros, Raças e Mo-
vimentos Sociais, Teófilo 
de Almeida, e os sindi-
calizados Marcos Alves, 
João Nascimento e Jorge 
Guimarães, a quem a Di-
retoria reconhece a dedi-
cação e o desempenho. 

Registramos as presen-

ças na abertura do evento 
do Superintendente Es-
tadual da FUNASA, Pe-
dro Teruel, do SINDSEP/
MT, Carlos Alberto, do 
Presidente da CUT-MS, 
Jeferson Borges Silveira, 
do SINDSEP/SP, Carlos 
Daniel, do SINPEF/MS, 
o Secretário-Geral Jorge 

Luiz Caldas, e da CON-
DSEF, o Secretário-Geral 
Josemilton Maurício da 
Costa, o Secretário de 
Imprensa e Comunicação 
Sérgio Ronaldo da Silva e 
o Secretário Adjunto Gil-
berto Jorge Cordeiro Go-
mes. Saiba mais sobre o 
Congresso.
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EDITORIAL
dia Internacional dos Tra-
balhadores, comemorado 
em 1º de maio, é uma data 
muito importante para re-
flexão de toda a classe. A 

conquista dos direitos trabalhistas 
sempre foi fruto de muita luta, uni-
dade e mobilização. O dia 1º de maio 
deve ser lembrado pelas importantes 
conquistas, porém se não há con-
quistas sem luta, é preciso destacar 
o valor da organização e mobiliza-
ção em torno das principais reivin-
dicações. Temos consciência de que 
não são poucos os problemas en-
frentados pela classe trabalhadora, o 
que torna a pauta de reivindicações 
extensa. Os servidores públicos são 
os únicos ainda a não ter reconhe-
cido o direito a negociação coletiva. 
Esta é uma reivindicação histórica 
e consiste em uma das principais 
bandeiras.  Esperamos que a classe 
trabalhadora atenda ao chamado e 
lute pela conquista desses direitos, 
continuando a escrever a história 
combativa dos trabalhadores, vigi-
lantes na manutenção dos direitos 
existentes e na reivindicação de no-
vos e inadiáveis direitos.

O resultado do VI CONSIND-
SEP/MS demonstra a forte disposi-
ção e união das categorias que fa-
zem parte da base em nosso Estado, 
em torno da defesa dos direitos dos 
trabalhadores e das ações conjun-
tas a serem colocadas em prática 
para garantir melhores condições 
de trabalho, melhoria da prestação 
dos serviços públicos, e implemen-
tação de planos de cargos e carreiras 
que valorizem e deem dignidade aos 
Servidores Públicos Federais.

 O prestígio do qual goza a atu-
al diretoria do SINDSEP/MS pode 
ser mensurado de forma positiva, 
pois atua como elo impulsor, asse-
gurando a participação de inúmeros 
servidores em eventos de suma im-

portância, atuando muito próxima 
da maior entidade representativa 
dos servidores públicos federais dos 
Três Poderes, que é a CONDSEF, e 
por assim agir, pôde contar com a 
presença de Josemilton Maurício 
da Costa (Secretário-Geral), Sérgio 
Ronaldo da Silva (Secretário de Im-
prensa e Comunicação) e Gilberto 
Jorge C. Gomes (2º Secretário Ad-
junto de Assuntos Jurídicos), que 
colaboraram decisivamente para o 
sucesso do Congresso do SINDSEP/
MS, que sistematicamente continu-
ará mobilizando sua base e jamais 
abrirá mão da luta pelos direitos 
fundamentais dos trabalhadores fe-
derais.
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CONJUNTURA POLÍTICO-ECONÔMICA 
É TEMA NO VI CONSINDSEP/MS

Durante o VI Congresso do 
Sindicato dos Trabalhado-
res Públicos Federais de 

Mato Grosso do Sul, foi feita uma 
análise da conjuntura político-eco-
nômica nacional e internacional. 
Na explanação, foi abordada a cri-
se internacional que começou nos 
Estados Unidos, espalhou-se pela 
Europa e tem mostrado reflexos 
também na economia nacional.

Carlos Daniel, do SINDSEP/SP, 
mencionou que, com a chegada da 

recessão econômica, os Servidores 
Públicos perderam grande parte 
dos direitos já conquistados. De 
certo modo, isso também reflete no 
panorama brasileiro, nas palavras 
de Carlos: “Na Grécia, o direito dos 
servidores públicos foi completa-
mente sucateado. Atualmente, vi-
vemos sob o regime de um Gover-
no altamente autoritário. Por outro 
lado, vimos a união dos Servidores 
Públicos Federais nas greves do 
ano passado”. 

Na mesma ótica, Josemilton 
Maurício da Costa, Secretário-Ge-
ral do CONDSEF, falou das pres-
sões, por meio de assédio moral e 
até mesmo sexual, que os servido-
res vêm sofrendo. “Só vamos re-
verter esse quadro se tivermos uni-
dade”, declarou. Já Sérgio Ronaldo 
(Secretário de Imprensa e Comu-
nicação da CONDSEF), afirmou 
que vivemos um “estelionato elei-
toral”, alertando sobre a importân-
cia do bom entendimento do atual 
momento político. “Estão fazendo 
exatamente o que condenavam no 
Governo Tucano ao privatizarem 
as estatais”, comentou. Ele reafir-
mou, ainda, o compromisso da 
CONDSEF de combater a reforma 
previdenciária, ressaltando a im-
portância do SINDSEP em apoiar 
essa bandeira. “Temos o dever de 
combater a reforma da Previdên-
cia que tem surrupiado nossos di-
reitos”, finalizou.

Foram explanadas as Propostas 
de Emenda Constitucional que es-
tão tramitando no Congresso Na-
cional sobre o direito de manifes-
tação dos trabalhadores durante a 
Copa do Mundo e a Copa das Con-
federações, entre outros temas.

PRESIDENTE DO SINPEF/MS 
PRESTIGIA ABERTURA DO VI 

CONSINDSEP/MS
Atendendo ao convite de Joel Lima de França, Secretá-

rio-Geral do SINDSEP/MS, Jorge Luiz Caldas, presidente 
do Sindicato dos Policiais Federais de Mato Grosso do Sul, 
participou da abertura do VI CONSINDSEP/MS, no dia 3 
de abril. Em sua fala, ressaltou o desrespeito para com os 
Policiais Federais durante as greves de 2012. “Nossos direi-
tos constitucionais foram jogados no lixo”, desabafou. Ainda, 
denunciou as péssimas condições de trabalho dos policiais e 
o abandono das delegacias na região fronteiriça. “Queremos 
salários dignos, condições para realizar nosso trabalho e um 
plano de carreira que valorize os servidores”, finalizou.

EXPEDIENTE
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REVISÃO E ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA FOI 
TEMA DE OFICINAS NO VI CONSINDSEP/MS

Durante o segundo 
dia do Congresso 
do SINDSEP/MS, 

discutiu-se em oficinas as 
propostas de alteração de 
um novo estatuto e novo re-
gimento eleitoral.

Os Delegados de Base se 
dividiram em quatro grupos 
de trabalho para analisarem 
as alterações em pauta.

As discussões giraram em 
torno da forma de adminis-
tração e organização da en-
tidade, com vistas a facilitar 
a luta pelos direitos dos tra-
balhadores do Poder Público 
Federal.

As alterações aprovadas 
se concentraram na diminui-
ção dos membros efetivos da 
Diretoria Administrativa, 
reduzindo-se de 33 para 22, 
sendo um Coordenador e 
um Adjunto para cada Se-
cretaria, e 6 Suplentes para o 
caso de vacância.

A principal alteração foi a 
criação das Delegacias Sindi-
cais, que serão compostas de 
3 membros efetivos (Coor-
denador, Tesoureiro, Secre-
tário) e 3 membros suplen-
tes, integrantes da estrutura 
de organização sindical que 
constituirá a representação 

do SINDSEP/MS nas diver-
sas regiões do Estado e terá 
a finalidade de encaminhar 
e viabilizar as deliberações 
emanadas pelas instâncias 
do SINDSEP/MS, difundir 
as publicações da entidade 
e acompanhar, juntamente 
com a Diretoria Executiva, 
as negociações relativas a 
assuntos específicos de cada 
região.

O maior avanço foi atri-
buir aos Delegados Sindicais 
a responsabilidade de distri-
buir a imprensa do Sindicato 
e organizar a categoria em 
suas respectivas bases, con-

vocar assembleias no seu lo-
cal de trabalho e encaminhar 
as deliberações à Coordena-
ção da Delegacia Sindical.

Foi reduzida de 120 para 
60 dias antes do início do 
processo eleitoral a capa-
cidade do sindicalizado de 
exercer o direito a voto.

Na mesma linha da “Lei 
da Ficha Limpa”, tornaram-
-se inelegíveis para ocupar 
quaisquer cargos eletivos 
do sindicato o dirigente ou 
filiado que produzir dano 
material culposo ou doloso, 
respeitado o direito constitu-
cional da ampla defesa e do 
contraditório.

As alterações realizadas 
no estatuto e no regimen-
to eleitoral, importantes 
e significativas, envolvem 
um grande número de fi-
liados na condução da en-
tidade, visto que a descen-
tralização administrativa 
facilitará a participação de 
todos através das Delega-
cias Sindicais.

ATUAL GESTÃO DO SINDSEP/MS TEM CONTAS APROVADAS
Durante o VI CONSIND-

SEP/MS, a atual gestão teve suas 
contas aprovadas referentes ao 
exercício 2011/2012. O Conse-
lheiro Fiscal Argemiro Hernan-
des Alves, com muita eficiência, 
fez a explanação dos ativos e 
passivos, ou seja, de como estão 
sendo aplicadas as contribuições 
recebidas pelo sindicato. 

Esta prestação de contas é 
de suma importância, servindo 
ao controle interno da entidade 
tanto quanto auxiliando no con-
trole institucional.

A análise das contas é ins-
trumento legítimo, pois forma 
a espinha dorsal do controle de 
qualquer entidade, porque man-
tendo a postura correta, sustenta 
todo o corpo de filiados numa 
boa prática de cidadania e da de-
mocracia representativa.

Segundo o Conselheiro Ar-
gemiro Hernandes Alves, o fato 

de as contas terem sido aprova-
das demonstra a postura efetiva 
da atuação do Conselho na fis-
calização da gestão financeira da 
entidade, de modo a primar pela 
transparência, garantindo que as 
contribuições sindicais recebi-
das dos filiados estão sendo apli-
cadas não só em benefício deles 
próprios, mas também voltadas 
à valorização de todos os Servi-
dores Públicos Federais.

Para o Diretor da Secretaria 
de Finanças Gomildes de Olivei-
ra, a aprovação em assembleia 
das contas é o reconhecimento 
da dedicação ao trabalho desen-
volvido pela Diretoria  e serviu 
de incentivo para continuar tra-
balhando com seriedade e res-
ponsabilidade em benefício aos 
sindicalizados.

A Diretora da Secretaria de 
Organização, Administração e 
Patrimônio Clarice Sales San-

ches tem conduzido as questões 
relacionadas à aquisição de bens 
e serviços de forma a equalizar 
as solicitações, para que o resul-
tado seja sempre em benefício de 
todos, tarefa árdua, salientando a 
importância da mulher na ocu-
pação de cargos de relevância.

Para o Secretário-Geral Joel 
de Lima França, a aprovação dos 
gastos é mais um passo em rela-
ção à excelência na gestão, pois 
desde que assumiu o sindicato 

luta para que atitudes práticas e 
inovadoras façam parte do dia a 
dia, afirmando que isso só se tor-
nará realidade à medida em que 
os servidores públicos reconhe-
cerem a importância do sindi-
cato e colaborarem efetivamen-
te com a gestão, participando 
inclusive do processo eleitoral e 
finaliza enfatizando que a cate-
goria precisa de novas lideranças 
para jamais haver retrocesso no 
movimento sindical.

CONDSEF FAZ UM BALANÇO 
DE ALGUMAS PECs E PLs QUE TRAMITAM NO CONGRESSO NACIONAL

Sérgio Ronaldo da Sil-
va, Secretário de Imprensa 
e Comunicação da CON-
DSEF, falou durante o VI 
CONDSINDSEP/MS sobre 
as Propostas de Emenda 
Constitucional e Projetos de 
Lei que atualmente tramitam 
no Congresso Nacional.

PEC 34/2007 – Estabele-
ce critérios para realização 
de concurso interno para 
ascensão funcional na Ad-
ministração Pública. Está 
atualmente na Câmara dos 
Deputados aguardando a 

Representantes do SIN-
DSEP-MS participaram de 
plenárias setoriais na sede 
da CONDSEF em Brasília. 

Foram encontros de 
servidores da ativa de di-
versos órgãos, aposentados 
e pensionistas que discu-
tiram pautas e aprovaram 
resoluções para fortalecer 
a luta pela conquista de di-
reitos e também reivindi-
cações gerais do funciona-
lismo público federal.

Muitos servidores, in-
clusive os vinculados ao 
SINDSEP/MS, permane-
ceram em Brasília para as 
atividades realizadas du-
rante toda a semana. 

O lançamento da Cam-

CAMPANHA SALARIAL UNIFICADA 2013 
MOVIMENTA BRASÍLIA

panha Salarial Unificada 
2013 teve um marco his-
tórico com a marcha de 
mais de 20 mil servidores, 
num ato público, unidos e 
dispostos a buscar diálogo 
com a Ministra do Plane-
jamento Miriam Belchior.

A plenária aprovou os 
pontos que serão defendi-
dos na luta para a constru-
ção de uma proposta que 
regulamente em definitivo 
os direitos a negociação 
coletiva e greve no setor 
público.

Dentre as mudanças 
numa proposta já ne-
gociada com o governo, 
busca-se agora a inclusão 
de pontos de extrema rele-

instalação de uma Comissão 
Especial para a análise da 
proposta.

PEC 210/2007 – Altera 
os arts. 95 e 128 da Consti-
tuição Federal, para restabe-
lecer o adicional por tempo 
de serviço como componen-
te da remuneração das car-
reiras da Magistratura e do 
Ministério Público. Tramita 
na Câmara dos Deputados. 
A CONDSEF quer garantir 
que o adicional seja estendi-
do a todos os Servidores Pú-
blicos Federais e não apenas 

aos magistrados e aos traba-
lhadores do MP.

PEC 214/2012 – Altera o 
art. 199 da Constituição Fe-
deral para autorizar a União, 
os Estados, o Distrito Fede-
ral e os Municípios a firmar 
convênios ou contratos com 
entidades fechadas de auto-
gestão em saúde destinadas 
a prestar serviços comple-
mentares de assistência à 
saúde para seus servidores. 
Se for aprovada, os planos 
não serão obrigados a fazer 
licitação e a concorrer com 

os planos privados. Aguarda 
a apreciação do plenário.

PL 3525/2012 – Concede 
pensão especial aos ex-ser-
vidores da extinta Superin-
tendência de Campanhas da 
Saúde  (SUCAM) afetados 
por doenças graves em de-
corrência de contaminação 
pelo dicloro-difenil-triclo-
roetano – mais conhecido 
como DDT. Foi aprovado 
pelo Senado e aguarda o re-
torno à Câmara, para depois 
passar pela sanção presiden-
cial.

vância, ou seja, que os dias 
parados em razão de gre-
ve sejam negociados, sem 
corte do ponto no período, 
que nas atividades inadiá-
veis o quantitativo de tra-
balhadores que deverão 
manter suas atividades seja 
negociado entre o coman-
do de greve e os gestores, 
que a greve seja autorregu-
lamentada pelos trabalha-
dores e que sejam impedi-
das práticas antissindicais, 
dentre outras.

A campanha salarial 
unificada elegeu sete eixos 
primordiais: 1) definição 
de data base para (1º de 
Maio); 2) Política Salarial 
permanente com correção 

das distorções, reposição 
inflacionária, valorização 
do salário base e incorpo-
ração das gratificações; 3) 
Cumprimento por parte 
do governo dos acordos 
e protocolos de intenções 
firmados; 4) Contra qual-
quer reforma que retire 
direitos dos trabalhadores; 
5) Retirada dos Projetos de 
Leis, Medidas Provisórias 
e Decretos, contrários aos 
interesses dos servidores 
públicos; 6) Paridade e in-
tegralidade entre ativos e 
inativos; e, 7) reajuste dos 
benefícios.

Foto: Graziela Almeida 
– Imprensa CONDSEF
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 A Assessoria Jurídica Gia-
comini & Goldoni (MS) atuan-
do em parceria com o escritório 
Wagner Advogados Associados 
(DF), representadas pelos advo-
gados João Roberto Giacomini, 
Silvana Goldoni e Leopoldo Ro-
drigues Portela, juntamente com 
o Secretario Jurídico Adejair dos 
Santos A. da Silva, apresentaram 
relatório com o andamento das 
principais ações impetradas pelo 
sindicato, bem como partici-
param de um debate acerca do 
panorama atual dos trabalhos 
desenvolvidos. 

Em razão das questões de-
batidas no VI CONSINDSEP/
MS, a Assessoria Jurídica passou 
a adotar novos procedimen-
tos para divulgação da fase das 
ações judiciais e das notícias 
de interesse da base. Embora a 

ASSESSORIA JURÍDICA E A DIVULGAÇÃO 
DE PROCESSOS

Assessoria esteja trabalhando 
incessantemente para colocar o 
SINDSEP/MS no contexto na-
cional em nível de pleitos judi-
ciais, a deficiência na divulgação 
foi corrigida de maneira rápida 
para que o sindicalizado tenha 
conhecimento da amplitude e 
importância deste trabalho.

Será disponibilizado aos 
servidores públicos filiados, por 
meio da Internet, um link para 
acesso ao gerenciamento de pro-
cessos pelo sistema “FAZ”, im-
portante ferramenta de consulta 
processual. 

Além da consulta processu-
al, o sindicalizado terá acesso a 
artigos jurídicos, notas técnicas 
e posição dos tribunais acerca 
das matérias que envolvem a 
categoria, bem como terá aces-
so a procurações, contratos e 

documentos, o que facilitará 
o cumprimento de prazos ou 
propositura de ações. Será mais 
um canal de comunicação para 
sugestões ou reclamações. O sin-
dicalizado que já possuir o cer-
tificado digital poderá assinar 
procuração sem sair de sua re-
sidência ou do local de trabalho.

Temos que avançar e encur-
tar distâncias e para isso será 
necessário apenas um cadastro 
para que seja fornecida senha 
de acesso. O cadastro poderá 
ser feito através do site do SIN-
DSEP/MS (www.sindsep-ms.
org.br) ou da Assessoria Jurídica 
(www.giacominiegoldoni.adv.
br) – ambos em construção.

O “FAZ” será disponibiliza-
do em breve e para atingirmos o 
resultado esperado, todos devem 
se envolver no cadastramento, 

sendo fundamental a colabora-
ção dos Delegados de Base.

Este projeto requer quatro 
etapas: a primeira é a adaptação 
e operacionalização do sistema 
“FAZ”; a segunda é o cadastra-
mento dos servidores e dispo-
nibilização de senhas através de 
e-mail; a terceira é o lançamento 
de todas as informações proces-
suais no sistema, que por ser um 
trabalho minucioso, requererá 
um pouco mais de tempo e; a 
quarta e última etapa será a de-
monstração e treinamento dos 
servidores para o acesso. 

Importante ressaltar que os 
custos deste sistema de geren-
ciamento de processos serão ab-
sorvidos pela Assessoria Jurídi-
ca, sendo mais uma ferramenta 
de trabalho, que servirá para a 
facilitação e acesso do sindica-
lizado, sendo que todos os aten-
dimentos e solicitações ficarão 
registrados, o que ajudará no 
direcionamento ao atendimento 
merecido, viabilizando controle 
e avaliação contínua dos servi-
ços prestados. 

A Assessoria Jurídica 
mantém contato diário com 
os servidores, através do 
Grupo de Notícias. É muito 
fácil participar, basta apenas 
enviar solicitação de sua in-
clusão para:  silvana@giaco-
miniegoldoni.adv.br ou jr@
giacominiegoldoni.adv.br.

A ASSESSORIA JURÍDICA NO XVI ENCONTRO DO CONSELHO TÉCNICO DOS 
PARCEIROS DO ESCRITÓRIO WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS

O Jurídico do SINDSEP/
MS, participou do XVI Encon-
tro do Conselho Técnico dos 
Parceiros do Escritório Wagner 
Advogados Associados na capi-
tal alagoana Maceió, onde foram 
tratados assuntos diversos, den-
tre eles: Aposentadoria Especial 
– Novo Posicionamento do STF 
em Mandado de Injunção, Nova 
Ação de Revisão Geral de Remu-
neração – Reajuste dos Quintos 
Incorporados Transformados 
em VPNI, Juros de Mora – Inci-
dência de PSS e IRPF – Decisões 
Recentes do STJ, Correção Mo-
netária pela Lei de 2009 - Enten-

dimento que Dissocia a TR dos 
Juros para o Período Anterior à 
Citação, Execução – Questões 
Novas Surgidas no Período, Efei-
tos da Citação em Ação Coletiva 
ainda em andamento para fins 
da cobrança da dívida em ação 
individual, Possibilidade de Exe-
cução da Sentença Definitiva de 
procedência produzida na ação 
coletiva na hipótese da existência 
de ação Individual com sentença 
de improcedência também defi-
nitiva, dentre outros.

A Assessoria Jurídica res-
salta a importância deste even-
to, já que são debatidas todas as 

questões jurídicas envolvendo os 
servidores públicos, com ênfase 
à legislação, visando fortalecer 
os sindicalizados, pois a troca de 
informações favorece a univer-
salização no direcionamento e 
consolidação das teses e matérias 
em todos os Estados da Federa-
ção, para que decisões favorá-
veis ganhem força. Inclusive são 
discutidas questões que possam 
facilitar a expedição dos RPVs e 
Precatórios eliminando entraves 
à efetividade processual.  

A participação neste encon-
tro técnico mostra a importância 
empenhada pela atual Diretoria 

do SINDSEP/MS, que tem apoia-
do a Assessoria Jurídica na busca 
de soluções em questões impor-
tantes relegadas ao descaso pela 
Administração Pública de ma-
neira geral, que afligem sobrema-
neira os servidores públicos, daí 
a necessidade de visão ampla das 
decisões de nossos Tribunais e da 
Suprema Corte acerca das diver-
sas matérias, o que nos permite 
a prestação de serviços jurídicos 
qualificados e a agir com foco 
nos resultados almejados o que 
valoriza a construção de relações 
duradouras entre o Jurídico e os 
sindicalizados.

SINDSEP-MS propõe novas ações coletivas
Com base em estudos técnicos a Assessoria Jurídica do 

SINDSEP/MS Advocacia Giacomini & Goldoni em par-
ceria com o Escritório Wagner Advogados, após aprova-
ção em Assembleia, iniciaram a propositura de ações cujas 
questões objetivam a garantia de direitos aos servidores 
públicos federais, aposentados e pensionistas, buscando a 
correta aplicação da legislação pertinente, que repercutirá 
diretamente nos vencimentos. 

Já foram ajuizadas 96 (noventa e seis) novas Ações Cole-
tivas e a Diretoria Executiva aguarda a mobilização geral da 
categoria para que se efetive a inclusão dos sindicalizados, 
bem como espera a filiação de todos os Servidores Públicos 
Federais, aposentados e pensionistas, que serão diretamen-
te beneficiados.

Relação das Ações Coletivas:

1 – REAJUSTE DE BENEFÍCIOS PELOS ÍNDICES 
DO RGPS - REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SO-
CIAL, em benefício dos Servidores Aposentados e Pen-
sionistas vinculados ao DNPM, UFMS, IPHAN, INCRA, 
INSS, FUNASA, UNIÃO FEDERAL, IBAMA, FUNAI, 
ANATEL, DNIT e ICMBIO. 

2 – INCORPORAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E CORRE-
ÇÃO DOS QUINTOS ATÉ A MP Nº 2.225/2001, em be-
nefício dos Servidores Ativos lotados na FUNAI, UFMS, 
DNIT, ANATEL, UNIÃO FEDERAL, ICMBIO, INCRA, 
DNPM, FUNASA, IPHAN e IBAMA. 

3 - CUMULAÇÃO DE QUINTOS INCORPORADOS 
COM A VANTAGEM DO ART. 192 DA LEI Nº 8. 112/90, 
em benefício dos Servidores Aposentados e ou Pensionis-
tas de Servidores que tenham adquirido os requisitos para 
a aposentadoria integral até 13 de outubro de 1996, sob a 
égide da Lei 8.112/90, vinculados ao INSS, FUNASA, IN-
CRA, ICMBIO, IBAMA, FUNAI, UFMS, DNPM, ANA-
TEL, DNIT, IPHAN, UNIÃO FEDERAL e ANATEL.

4 - ABONO DE PERMANÊNCIA – PAGAMENTO 
DESDE QUE CUMPRIDO OS REQUISITOS, em benefí-
cio dos Servidores que desempenham ou desempenhavam 
suas funções vinculados à FUNAI, DNPM, UNIÃO FEDE-
RAL, INCRA, FUNASA, UFMS, ANATEL, INSS, IPHAN, 
ICMBIO e IBAMA.

5 - INDENIZAÇÃO PELAS FÉRIAS E LICENÇA-
-PRÊMIO NÃO GOZADAS PELO SERVIDOR EM RA-
ZÃO DE APOSENTADORIA OU FALECIMENTO em 
benefício dos Servidores Aposentados ou Pensionistas vin-
culados à FUNAI, FUNASA, UNIÃO FEDERAL, INCRA, 
DNPM, IBAMA, DNIT, ANATEL, UFMS, ICMBIO, 
IPHAN e INSS.

6 - FATOR DE DIVISÃO NO CÁLCULO DO ADICIO-
NAL NOTURNO E DE HORAS-EXTRAS, em benefício dos 
Servidores Ativos vinculados à FUNAI, INCRA, IPHAN, 
ANATEL, ICMBIO, DNIT, IBAMA, UFMS, INSS, DNPM, 
FUNASA e UNIÃO FEDERAL.

 
7 - INCORPORAÇÃO DA GAE NO VENCIMENTO BÁ-

SICO – MP 441/08 E LEI 11.907/09 em benefício dos Servi-
dores Aposentados e Pensionistas vinculados à UNIÃO FEDE-
RAL.

8 - GDAMB - LEI 11.156/2005 – PARIDADE ENTRE 
ATIVOS E INATIVOS – MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA em 
benefício dos Servidores Aposentados e Pensionistas, vincu-
lados ao quadro de pessoal do Ministério do Meio Ambiente, 
ICMBIO, IBAMA e UNIÃO FEDERAL.

9 - GDAMP e GDAPMP em benefício dos Servidores Apo-
sentados e Pensionistas vinculados ao INSS.

10 - GDAPA em benefício dos Servidores Aposentados e 
Pensionistas vinculados ao INCRA.

11 - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DO AUXÍLIO 
PRÉ-ESCOLAR em benefício dos Servidores Ativos e Inativos 
vinculados ao INSS, IPHAN, FUNASA, FUNAI, ICMBIO, 
INCRA, UFMS, UNIÃO FEDERAL, DNPM, IBAMA, DNIT, 
ANATEL.

12 – GDASA em benefício dos Servidores Aposentados e 
Pensionistas (Grupo Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aé-
reo), em face da UNIÃO FEDERAL.

13 – GDASS, em benefício dos Servidores Aposentados e 
Pensionistas, em face do INSS.

14 – GDATFA em benefício dos Servidores Aposentados e 
Pensionistas (MAPA) em face da UNIÃO FEDERAL.

15 - GDASST e GDPST em benefício dos Servidores Apo-
sentados e Pensionistas vinculados à UNIÃO FEDERAL (Mi-
nistérios). 

 
16 - GDASST e GDPST em benefício dos Aposentados e 

Pensionistas vinculados ao INSS e FUNASA.

A Assessoria Jurídica se coloca à disposição para a orien-
tação dos Servidores Públicos Federais da Ativa, Inativos e 
Pensionistas, para que seja assegurado o recebimento das 
vantagens a serem auferidas com os resultados das Ações 
Coletivas, bem como disponibilizará em breve, procuração, 
relação de documentos necessários e contratos.

FAÇA PARTE DESTA LUTA, NÃO FIQUE DE FORA!
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A Assessoria Jurídica disponibiliza o rol de ações que 
serão ajuizadas em benefício dos servidores públicos fede-
rais ativos, aposentados e pensionistas, dando cumprimento 
à aprovação em Assembleia. Hoje podemos afirmar que o 
SINDSEP/MS cumpre sua finalidade maior, pois através da 
Assessoria Jurídica, está atuando como o indutor e defensor 
da manutenção do emprego e obediência às leis. Detectada a 
violação ao direito e a consequente inobservância ou inter-
pretação da norma jurídica, sempre desfavorável ao servidor, 
emerge a necessidade de judicialização das questões, o que só 
vem a fortalecer o sindicalizado com o verdadeiro reconheci-
mento da contribuição sindical paga. 

Por certo, o sindicalizado já vivencia a valorização de sua 
função e fortalecido através destas ações, sentirá os reflexos 
da seriedade com que seus direitos são defendidos, pois esta-
remos pleiteando:

1. ATRASADOS REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIO-
RES – COBRANÇA IMEDIATA: (DNIT, DNPM, FUNAI, 
FUNASA, IBAMA, IPHAN, INCRA, INSS, UNIÃO E 
UFMS).

2. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - REAJUSTE DO VALOR 
DE ACORDO COM A VARIAÇÃO INFLACIONÁRIA E 
EQUIPARAÇÃO AO TCU: (ANATEL, DNIT, DNPM, FU-
NAI, FUNASA, IBAMA, IPHAN, INCRA, INSS, UNIÃO 
E UFMS.

3. AUXÍLIO TRANSPORTE - NÃO PAGAMENTO OU 
CORTE – SERVIDOR QUE NÃO USA TRANSPORTE 
COLETIVO: (ANATEL, DNIT, DNPM, FUNAI, FUNASA, 
IBAMA, IPHAN, INCRA, INSS, UNIÃO E UFMS).

4. CORREÇÃO MONETÁRIA: VALORES PAGOS EM 
ATRASO ADMINISTRATIVAMENTE: (ANATEL, DNIT, 
DNPM, FUNAI, FUNASA, IBAMA, IPHAN, INCRA, 
INSS, UNIÃO E UFMS).

5. DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES DA FUNASA, EM 
SUBSTITUIÇÃO DAS INDENIZAÇÕES DE CAMPO: 
(FUNASA).

6. FÉRIAS: DIREITO AO PAGAMENTO, ACRESCIDO DO 
RESPECTIVO ADICIONAL, NOS PERÍODOS DE AFAS-
TAMENTO PARA A CAPACITAÇÃO: (ANATEL, DNIT, 
DNPM, FUNAI, FUNASA, IBAMA, INST. CHICO MEN-
DES, IPHAN, INCRA, INSS, UNIÃO, UFMS.

7. GAF – GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE FUNDIÁRIA – 
FISCAIS DE CADASTRO E ORIENTADORES DO PRO-
JETO DO INCRA: (INCRA).

8. GDAAC – GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATI-
VIDADE DE ASSISTENTE DE CHANCELARIA – ASSIS-
TENTES DE CHANCELARIA: (UNIÃO).

9. GDAC – GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATI-
VIDADE CULTURAL – OCUPANTES DE CARGOS DE 
PROVIMENTO EFETIVO DO PLANO ESPECIAL DE 
CARGOS DA CULTURA: (UNIÃO).

10. GDACT – GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATI-
VIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – PESQUISA-
DORES, ANALISTAS, TECNOLOGISTAS, ASSISTEN-
TES, TÉCNICOS E AUXILIARES DA CARREIRA DE 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA: UNIÃO).

11. GDADNIT – GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DNIT – ANA-
LISTAS E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DO DNIT: 
(DNIT).

12. GDADNPM – GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DNPM – ANA-
LISTAS E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DO DNPM: 
(DNPM).

13. GDAEM – GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATI-
VIDADE DE ESPECIALISTA AMBIENTAL – ANALIS-
TAS, TÉCNICOS, AUXILIARES E GESTORES DO MEIO 
AMBIENTE: (IBAMA E IPHAN).

14. GDAFA – GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATI-
VIDADE DE FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA – FIS-
CAIS FEDERAIS AGROPECUÁRIOS: (UNIÃO).

15. GDAFAZ – GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 
ATIVIDADE FAZENDÁRIA – QUADRO DE PESSOAL 
DO MINISTÉRIO DA FAZENDA: (UNIÃO).

16. GDAIE – GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATI-
VIDADE EM INFRAESTRUTURA – ANALISTA DE IN-
FRAESTRUTURA: (UNIÃO).

17. GDAIN 2 – GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 
ATIVIDADE INDIGENISTA – QUADRO DE PESSOAL 
DA FUNAI: (FUNAI).

18. GDAIT – GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATI-
VIDADE DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – 
ANALISTAS E TÉCNICOS DE INFRA-ESTRUTURA DE 
TRANSPORTES: (UNIÃO).

19. GDAP – GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATI-
VIDADE PREVIDENCIÁRIA – ANALISTAS, TÉCNICOS 
E AUXILIARES PREVIDENCIÁRIOS: (INSS).

20. GDAPDNPM – GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PLANO ESPE-
CIAL DE CARGOS DO DNPM – CARGOS PREVISTOS 
NO ART. 3º DA LEI N. 11.046/04: (DNPM).

21. GDAPEC - GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATI-
VIDADE ADMINISTRATIVA DO PLANO ESPECIAL DE 
CARGOS DO DNIT – CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
NÃO REFERIDOS NO ART. 3º A DA LEI N. 11.171/05: 
DNIT.

22. GDAPEF – GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 
ATIVIDADE DE AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL 
– CARREIRA DE AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL: 
UNIÃO.

23. GDAPIB – GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 
PESQUISA E INVESTIGAÇÃO BIOMÉDICA EM SAÚ-
DE PÚBLICA – ANEXO CXXIV DA LEI N. 11.907/2009 – 
CARREIRA DE PESQUISA E INVESTIGAÇÃO BIOMÉ-
DICA EM SAÚDE PÚBLICA: UNIÃO.

24. GDAPS – GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 
ATIVIDADES EM POLÍTICAS SOCIAIS – CARREIRA 
DO DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS: 
UNIÃO.

25. GDARA – GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATI-
VIDADE DE REFORMA AGRÁRIA – PLANO GERAL 
DE CARGOS DE REFORMA E DESENVOLVIMENTO 
AGRÁRIO: INCRA.

26. GDARM – GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATI-
VIDADE DE RECURSOS MINERAIS – ESPECIALISTAS 
E TÉCNICOS EM RECURSOS MINERAIS: DNPM.

27. GDATEM – GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 
ATIVIDADE TÉCNICO OPERACIONAL EM TECNO-
LOGIA MILITAR – CARREIRAS DE TECNOLOGIA MI-
LITAR E QUADRO DE PESSOAL CIVIL DAS ORGANI-
ZAÇÕES MILITARES: UNIÃO.

28. GDATM – GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATI-
VIDADE DE TECNOLOGIA MILITAR – CARREIRA DE 
TECNOLOGIA MILITAR: UNIÃO.

29. GDATM 2 – GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 
ATIVIDADE DO TRIBUNAL MARÍTIMO – ENGENHEI-
ROS E ANALISTAS DE TECNOLOGIA MILITAR – JUIZ 
DO TRIBUNAL MARÍTIMO: UNIÃO.

30. GDATPF – GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 
ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
À POLÍCIA FEDERAL – OCUPANTES DE CARGOS DE 
PROVIMENTO EFETIVO DO PLANO ESPECIAL DE 
CARGOS DO DPF: UNIÃO.

31. GDATPRF – GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 
ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
À PRF – OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMEN-
TO EFETIVO DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO 
DPRF: UNIÃO.

32. GDIT – GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATI-
VIDADE DE TRANSPORTES – PLANO ESPECIAL DE 
CARGOS DO DNIT: DNIT.

33. GDPGPE – GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO 
PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO 
– TITULARES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETI-
VO DE NÍVEIS SUPERIOR, INTERMEDIÁRIO E AUXI-
LIAR DO PGPE: UNIÃO.

34. GDPGTAS - GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 
ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA E DE SU-
PORTE – SERVIDORES DO PLANO GERAL DE CAR-
GOS DO PODER EXECUTIVO, QUE NÃO ESTEJAM 
ORGANIZADOS EM CARREIRAS: UNIÃO.

35. GDPST – GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CAR-
REIRA DA PREVIDÊNCIA, SAÚDE E DO TRABALHO 
– TITULARES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFE-
TIVO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E 
DO TRABALHO: FUNASA, INSS E UNIÃO.

36. GIAPU – GRATIFICAÇÃO DE INCREMENTE À ATI-
VIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA 
UNIÃO – CARGOS DA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO 
DA UNIÃO: UNIÃO.

37. GIFA – GRATIFICAÇÃO DE INCREMENTE DA FISCA-
LIZAÇÃO E DA ARRECADAÇÃO – AUDITORES DA 
PREVIDÊNCIA, DO TRABALHO E DA RECEITA FEDE-
RAL – TÉCNICOS DA RECEITA FEDERAL: UNIÃO.

38. GTEMA – GRAT. DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE 
TÉCNICO-EXECUTIVA E DE SUPORTE DO MEIO AM-
BIENTE – PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINIS-
TÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DO IBAMA: IBAMA.

39. IMPOSTO DE RENDA - FORMA DE CÁLCULO SOBRE 
PARCELAS REMUNERATÓRIAS PAGAS EM ATRASO: 
UNIÃO.

40. IMPOSTO DE RENDA - INCIDÊNCIA SOBRE PARCE-
LAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA (ABONO DE 
PERMANÊNCIA, AUX. CRECHE E ETC) IMPETRA-
ÇÃO: ANATEL, DNIT, DNPM, FUNAI, FUNASA, IBA-
MA, INST. CHICO MENDES, IPHAN, INCRA, INSS, 
UNIÃO E UFMS.

41. JUROS MORATÓRIOS PAGOS EM PRECATÓRIO JUDI-
CIAL - NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA: 
ANATEL, DNIT, DNPM, FUNAI, FUNASA, IBAMA, 
INST. CHICO MENDES, IPHAN, INCRA, INSS, UNIÃO 
E UFMS.

42. JUROS NOS PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS - 
CÁLCULO DESDE O MOMENTO EM QUE A PARCELA 
PASSOU A SER DEVIDA: ANATEL, DNIT, DNPM, FU-
NAI, FUNASA, IBAMA, INST. CHICO MENDES, IPHAN, 
INCRA, INSS, UNIÃO E UFMS.

43. ODONTÓLOGOS - MANUTENÇÃO DA JORNADA DE 
TRABALHO DE 30 H E IMPEDIMENTO DE DESCON-
TO DE VALORES: UNIÃO E UFMS.

44. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO - 3,17%. DIFE-
RENÇAS DECORRENTES DO PAGAMENTO ADMI-
NISTRATIVO: ANATEL, DNIT, DNPM, FUNAI, FUNA-
SA, IBAMA, INST. CHICO MENDES, IPHAN, INCRA, 
INSS, UNIÃO.

45. SUBSTITUIÇÃO NÃO REMUNERADA EM CARGO DE 
DIREÇÃO, FUNÇÃO GRATIFICADA - COBRANÇA E 
COMPUTO DO PERÍODO PARA FINS DE INCORPO-
RAÇÃO DE QUINTOS: ANATEL, DNIT, DNPM, FUNAI, 
FUNASA, IBAMA, INST. CHICO MENDES, IPHAN, IN-
CRA, INSS, UNIÃO E UFMS.

46. TRABALHOS COM RAIOS X - JORNADA DE TRABA-
LHO PREVISTA EM LEI: UNIÃO E UFMS; 

47. TRABALHOS COM RAIOS X - PERÍODO DE FÉRIAS 
PREVISTO EM LEI: UNIÃO E UFMS.

48. VENCIMENTO BÁSICO COMPLEMENTAR - VEDA-
ÇÃO À ABSORÇÃO EM RAZÃO DAS ALTERAÇÕES 
REMUNERATÓRIAS TRAZIDAS PELA PRÓPRIA LEI N. 
11.091/2005: UFMS.

49. VIGILANTES DAS IFES - PAGAMENTO DE ADICIO-
NAL DE PERICULOSIDADE: UFMS.

CUMPRINDO METAS 
AÇÕES A SEREM AJUIZADAS
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SERVIDORES SÃO CONTEMPLADOS 
COM RESTITUIÇÃO DE DESCONTO ILEGAL

As ações individuais propostas pela 
Assessoria Jurídica junto aos Juizados 
Especiais Federais de Campo Grande e 
Dourados, onde se afirma a ilegalidade 
e suspensão da cobrança do percentu-
al de 11% (onze) por cento referente 
ao Plano de Seguridade Social sobre 
o Terço Constitucional de Férias, bem 
como a restituição dos valores inde-
vidamente cobrados nos últimos cin-
co anos anteriores ao ajuizamento da 
ação, estão sendo julgadas procedentes 
e alguns servidores já foram contem-
plados com o recebimento destes va-
lores. 

No dia 12 de abril do corrente ano, 
a Turma Recursal Federal acolhendo a 
tese da Assessoria Jurídica, confirmou 

a favor de 49 (quarenta e nove) servi-
dores de diversos órgãos, a ilegalidade 
deste desconto, determinando a devo-
lução dos valores cobrados indevida-
mente, bem como confirmou a cessa-
ção definitiva dos referidos descontos.

A Diretoria do SINDSEP/MS e As-
sessoria Jurídica observam que até o 
momento somente uma pequena par-
cela dos servidores que sofrem este 
desconto ilegal em seus vencimentos, 
exerceram seus direitos, pois diante da 
dinâmica e em face de serem interpos-
tas nos Juizados, o resultado das ações 
são rápidos e eficientes.

A Assessoria Jurídica informa aos 
servidores que ainda não foram con-
templados com o benefício em relação 

à vedação do desconto de PSS sobre 
o Terço Constitucional de Férias, que 
basta apresentar as FICHAS FINAN-
CEIRAS DOS ÚLTIMOS CINCO 
ANOS, CÓPIA DO CPF, RG e COM-
PROVANTE DE RESIDÊNCIA ATU-
ALIZADO para que se ajuíze referida 
ação.

As conquistas aos direitos dos Ser-
vidores Públicos Federais dependem 
da união da categoria, que é propos-
ta fundamental do sindicalismo! O 
SINDSEP/MS e a Assessoria Jurídica 
Advocacia Giacomini e Goldoni em 
parceria com o escritório Wagner Ad-
vogados Associados estão cada vez 
mais preparados para o atendimento 
ao filiado!

A Condsef, em 09/05/2013 (quinta-
-feira) juntamente com outras enti-
dades como CSP-Conlutas, Andes e 
CNTA, participou de reunião com o 
ministro da Secretaria-Geral da Pre-
sidência da República, Gilberto Car-
valho. O encontro foi um desdobra-
mento da última grande marcha que 
reuniu trabalhadores do campo e da 
cidade em defesa de uma extensa pau-
ta de reivindicação da classe trabalha-
dora. A marcha reuniu mais de 20 mil 
trabalhadores, representantes de uma 
importante camada da população des-
contente com as prioridades e políticas 
econômicas que têm sido adotadas pelo 
governo da presidenta Dilma Rousseff. 
Entre os temas gerais, a CSP-Conlutas 
destacou a necessidade de buscar o fim 
do Fator Previdenciário, o combate às 
terceirizações, à precarização do traba-
lho, os riscos do ACE (Acordo Coletivo 
de Trabalho) e outros. A Condsef pe-
diu atenção para a pauta unificada dos 
federais (veja aqui) e solicitou a inter-
mediação do ministro junto à ministra 
do Planejamento, Miriam Belchior, em 
busca de uma audiência para tratar em 
detalhes as demandas mais urgentes dos 
federais. O ministro Gilberto Carvalho 
ressaltou e reconheceu a importância 

Pauta unificada de federais e outras categorias foi 
debatida em reunião com ministro Gilberto Carvalho 

da Secretaria-Geral da Presidência
da reunião e da pauta apresentada.

A Condsef lembrou ainda de um 
ofício enviado à Secretaria-Geral da 
República no início de abril que abor-
da a preocupação com o excesso de 
PAD´s (Processos Administrativos) 
que têm sido instaurados por gestores 
deste governo. Ao ministro a Confede-
ração destacou também a necessidade 
de buscar a definitiva regulamentação 
da Convenção 151, reconhecendo, en-
fim, o direito dos servidores à nego-
ciação coletiva. As dificuldades que 
alguns órgãos têm colocado para que 
trabalhadores participem de atividades 
sindicais também foi abordada como 
assunto preocupante, bem como a ne-
cessidade de se orientar gestores para 
garantir a presença dos trabalhadores 
que constroem a luta de classes sem que 
eles sejam prejudicados por isso.

Outro ponto levado ao ministro da 
Secretaria-Geral da República foi a si-
tuação de servidores anistiados que en-
frentam uma série de problemas pon-
tuais que precisam receber atenção do 
governo, entre elas a demandas central 
desse segmento que é o retorno ao Re-
gime Jurídico Único (RJU). A Condsef 
destacou que a anistia conquistada fica 
pela metade sem a atenção do governo 

para todas as questões que afetam esses 
trabalhadores. O Andes destacou ainda 
todos os problemas que afetam as uni-
versidades e as dificuldades que a cate-
goria têm encontrado nos processos de 
negociação com o governo. Já a CNTA 
lembrou as mazelas que atingem os tra-
balhadores no setor de alimentos e que 
incluem demissões e a precarização do 
trabalho no segmento.

Ministro garante retorno sobre 
pauta apresentada – Gilberto Carva-
lho se comprometeu a tratar todas as 
questões levantadas pelos trabalhado-
res em blocos. Sobre a pauta conjunta 
dos federais ficou de promover conta-
tos com a ministra Miriam Belchior e 
o secretário de Relações do Trabalho, 
Sérgio Mendonça, para levantar solu-
ções para as propostas prioritárias da 
categoria. Carvalho destacou que os 
PAD´s devem ser tratados com a se-
riedade que os casos exigem, disse que 
processos considerados arbitrários 
devem ser revistos para que nenhuma 
injustiça seja cometida, mas reforçou 
que todos os PAD´s comprovados 
como atos ilícitos serão encaminhados 
até o fim. Já sobre a questão referen-
te aos anistiados, disse que vai buscar 
mais informações e analisar a melhor 
forma de tratar as questões junto aos 
órgãos competentes. O ministro con-
cluiu a reunião informando que dará 
retorno a todas as demandas apresen-
tadas.

 A Condsef e todas as entidades 
unidas em defesa da pauta da classe 
trabalhadora devem seguir mobiliza-
das e fortalecer a unidade em torno de 
todas as demandas da categoria

Fonte: Site Condsef

O STF através de diversas decisões profe-
ridas em mandados de injunção (tais como 
o MI 721/DF, o MI 758/DF e o MI 795/DF), 
reconhecendo a impossibilidade do exercí-
cio do direito diante da falta de regulamen-
tação, decidiu viabilizá-lo, fixando as regras 
a serem aplicadas ao caso concreto até que 
haja a edição da regulamentação específica, 
decidindo pela aplicação da legislação que 
regula o direito à aposentadoria especial em 
razão do exercício de atividades que prejudi-
quem a saúde ou integridade física do traba-
lhador no âmbito do RGPS.

Em razão do grande número de decisões 
proferidas pelo STF e de sua abrangência, 
a Administração Pública tratou de editar 
orientações normativas a fim de disciplinar 
o seu cumprimento. Tal cumprimento, nos 
termos das normativas, pode se dar através 
da concessão da aposentadoria antecipada 
ou da contagem do tempo especial para fins 
de conversão em tempo comum. 

Recentemente, o STF, de forma surpre-
endente, adotou entendimento diferenciado. 
Diversas decisões do Órgão Pleno (embora 
nem todas por unanimidade) têm entendi-
do pelo não cabimento do mandado de in-
junção se o servidor ainda não completou o 
tempo para a aposentadoria antecipada, ou 
seja, não seria possível a utilização da ação 
com o objetivo de converter o tempo espe-
cial em comum por aqueles que ainda não 
cumpriram o tempo integral para aposentar-
-se. 

De acordo com esta nova interpretação, 
a CF/1988 assegura o direito à aposentado-
ria especial, mas não à conversão do tempo 

APOSENTADORIA ESPECIAL 
NOVO POSICIONAMENTO DO STF  EM MANDADOS DE INJUNÇÃO

especial em comum (este último está expres-
so apenas na legislação infraconstitucional). 
Tal conversão, aliás, não seria possível no 
serviço público, diante do dispositivo consti-
tucional que veda, no âmbito deste, a conta-
gem de tempo ficto (art. 40, § 10 da CF/88).

Assim, aqueles servidores que já cum-
priram o tempo necessário e têm seu direito 
à aposentadoria antecipada impossibilitado 
em razão da ausência de lei que a regula-
mente no âmbito do serviço público, podem 
propor mandado de injunção para obter o 
benefício. Contudo, para os que não cum-
priram o tempo, não seria cabível a ação, 
até porque existe a possibilidade de que, ao 
completarem o período exigido, o direito já 
tenha sido regulamentado através da edição 
de lei.

E ainda em nova interpretação, as deci-
sões têm exigido a comprovação da apresen-

tação de requerimento administrativo e do 
indeferimento do benefício da aposentado-
ria antecipada, bem como, nos mandados 
de injunção coletivos, que o sindicato iden-
tifique os nomes, cargos e funções dos ser-
vidores a serem beneficiados. Esta posição 
recente se mostra desfavorável aos servido-
res, sendo inclusive mais restritiva do que o 
entendimento expresso pela Administração 
através das orientações normativas antes re-
feridas. Dada tal situação, os mandados de 
injunção que venham a ser propostos ten-
dem a obter esta decisão bastante restritiva, 
que impedirá que os servidores usufruam di-
reitos reconhecidos nas próprias normativas 
administrativas – em especial, a contagem e 
conversão em comum do tempo especial.

É possível, dessa forma, a apresentação 
de requerimentos administrativos buscando 
a extensão, por exemplo, da decisão proferi-
da no Mandado de Injunção n. 880, impe-
trado pela CONDSEF, que é Confederação 
que representa todos os trabalhadores do 
serviço público federal. E diante de eventu-
ais negativas de deferimento do direito na 
via administrativa, a saída será a proposi-
tura de ações judiciais onde não se discuta 
o direito à aposentadoria/conversão em si, 
mas apenas a extensão da decisão proferida 
naquele mandado de injunção anterior. Será 
possível, dessa forma, tentar evitar a aplica-
ção do novo entendimento do STF, fixando 
o foco da discussão apenas na questão da 
abrangência da substituição processual.

Fonte: Wagner Adv. Associados, 
escritório parceiro da Adv. Giacomini & 
Goldoni
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SINDSEP/MS HOMENAGEIA 
APOSENTADO

O SINDSEP/MS homenageia o Servidor Público Federal ÁLVARO FRAGA MOREIRA 
BENEVENUTO, casado, com 4 filhos, que se orgulha de ser um dos fundadores do sin-

dicato nesta Capital, com 80 anos de idade e aposentado desde novembro de 1991, se 
sente plenamente integrado ao mundo através da internet. Possui computador e tablet, 

consulta sempre o site do Congresso Nacional para acompanhar a movimentação dos 
projetos de lei de interesse dos servidores, consulta o portal do SIAPE, está cadas-

trado no site do TRF e recebe informações acerca da movimentação de processos 
referentes às questões de trabalho.  Afirma que há aproximadamente um ano vem 
recebendo e-mail da Assessoria Jurídica e que de uns 4 meses para cá, tem rece-
bido diariamente informações sobre andamento de processos e sobre ações ajui-

zadas. Alega que houve uma radical mudança, ou seja, da água para o vinho, no 
departamento jurídico. Que hoje a gente tem um departamento jurídico atu-

ante e entende que esta atuação esteja diretamente ligada ao apoio recebido 
da Diretoria e dos filiados. O servidor aposentado recebe as homenagens 

do sindicato, pois entrou para o serviço público para exercer a função de 
técnico de colonização e devido a sua atuação brilhante chegou a Su-
perintendente e mesmo após sua aposentadoria, acompanha as infor-
mações do jurídico, imprime e faz questão de entregá-las pessoalmente 

no departamento de pessoal do INCRA, órgão do qual se orgulha de ter 
dedicado anos de sua vida. Um exemplo a ser seguido. Parabéns! 

SINDSEP/MS RECEBE LIDERANÇAS INDÍGENAS 
FILIADAS À CUT NO DIA DO ÍNDIO

O SINDSEP/MS, por meio do di-
retor da Secretaria de Gêneros, Ra-
ças e Movimentos Sociais, Teófilo de 
Almeida, recebeu lideranças indíge-
nas que fazem parte do Coletivo de 
Trabalhadores e Trabalhadoras In-
dígenas da CUT/MS no Dia do Ín-
dio, a fim de promover uma reflexão 
sobre a data. “É uma forma de reco-
nheceremos a importância dos indí-
genas na formação de Mato Grosso 
do Sul”, disse Teófilo.

Para Joel Pires (Kadiwéu), ain-
da há muito a ser feito para que os 
indígenas possam obter a igualdade 
e as mesmas oportunidades que os 
brancos. “Muitos fecharam as portas 
para nós, mas não perdemos nem a 
coragem e nem a força”, disse. Na 
opinião de Osvaldo Reginato (Te-
rena), faltam políticas públicas vol-
tadas para as comunidades e prin-
cipalmente a vontade política para 
se resolver a questão da demarcação 

das terras indígenas.
José Carlos Pacheco, coorde-

nador do coletivo, explica que a 
sociedade precisa refletir sobre as 
dificuldades pelas quais passam as 
comunidades indígenas no estado, 

principalmente a questão do de-
semprego, dos suicídios e, princi-
palmente, a questão da demarcação 
territorial, que tem tirado o futuro 
dos jovens. “Gostaríamos de marcar 
nesse dia nosso repúdio ao Governo 
Dilma por não cumprir com a Cons-
tituição e efetivar a demarcação de 
terras, principalmente no sul do es-
tado”, disse. Márcio Justino (Terena) 
lembra os esforços para se manter a 
cultura das etnias. “Muitos de nós 
temos deixado as aldeias e vindo 
para a cidade porque não há proje-
tos na área da cultura e nem pers-
pectiva de vida”, afirma. Da mesma 
visão, Adelina Polidoro (Terena), 
membro da Associação de Mulheres 
Indígenas de Miranda, fala da preo-
cupação com os jovens. “Falta apoio 
dos governantes para que os jovens 
possam terminar seus estudos e cur-
sarem uma faculdade. Só assim eles 
terão um futuro melhor”, afirma.


