
Jurisprev
Informativo do Departamento Jurídico do Sindprevs/SC - Agosto 2022 - número 11

Setor Jurídico do SINDPREVS/SC garante 
direitos e ganhos para a categoria
EEntre as diversas conquistas 

obtidas durante o proces-
so que levou à promulgação da 
Constituição Federal de 1988, 
uma das mais importantes foi o 
reconhecimento do direito dos 
servidores públicos à sindicali-
zação, até então proibido.
Desse direito resultou a prerro-
gativa dos sindicatos substituí-
rem os integrantes da categoria, 
seja em demandas administra-
tivas ou judiciais (CF, art. 8º, 
III), o que acabou por permitir o 
ajuizamento de inúmeras “ações 
coletivas”, através das quais as 
entidades sindicais, como o 
SINPDREVS/SC, passaram a 
veicular interesses jurídicos da 
totalidade categoria represen-
tada ou de parte dela, eventual-
mente lesada em determinado 
direito. Exemplos são as ações 
que reconheceram o direito ao 
reajuste do PCCS entre janeiro 
de 1988 e dezembro de 1990; 
ao reajuste de 26,06% do Plano 

Bresser; do reajuste de 28,86% 
(de janeiro de 1993); e do reajus-
te de 3,17% (de janeiro de 1995), 
entre outras ajuizadas.
A experiência daqueles primei-
ros anos de atuação sindical em 
juízo, entretanto, logo demons-
trou a necessidade do Sindi-
cato – paralelamente às ações 
coletivas -, organizar também 
demandas individuais em favor 
dos integrantes da categoria, 
visando reverter lesões a direito 
que atingem apenas um servidor, 
individualmente, ou um grupo 
determinado de servidores.
Assim, foi contratado escritó-
rio de advocacia para tocar, dali 
em diante, não só as novas ações 
coletivas ajuizadas, mas também 
as ações individuais que passa-
riam a marcar o cotidiano do 
setor jurídico do SINDPREVS/
SC. Assim nasceu, em 1997, a 
parceria entre o Sindicato e o 
Escritório SLPG Advogados e 
Advogadas*, inicialmente com-

posto por ex-servidores inte-
grantes da categoria represen-
tada pelo SINDPREVS/SC, e 
que hoje conta com 15 profis-
sionais em seu quadro.
De lá para cá foram milhares 
as ações individuais e coleti-
vas ajuizadas, o que coloca o 
SINDPREVS/SC, hoje, entre 
os sindicatos que mais ajuízam 
ações contra a Administração 
Pública Federal, e entre os que 
obtêm os maiores índices de su-
cesso nessas demandas.
Apesar dessa história de sucesso, 
entretanto, sabemos que muito 
ainda há por fazer!
Sabemos que é preciso apri-
morar os meios de divulgação 
das questões jurídicas entre 
associados ativos, aposentados 
e pensionistas, e que é impor-
tante ampliar o contato dos as-
sociados com o Departamento 
Jurídico do Sindicato e os advo-
gados e advogadas que prestam 
assessoria, de modo a facilitar 
não só o conhecimento sobre 
possíveis ações judiciais a se-
rem interpostas, como também 
aprimorar a coleta da docu-
mentação necessária. Desafios 
que o SINDPREVS/SC pre-
tende enfrentar com a fixação 
de agenda de visitas aos locais 
de trabalho em Florianópolis e 
nas demias cidades do Estado, 
se possível com visitas pessoais 
a servidores acamados ou com 
dificuldade de locomoção.
Acompanhe nesta edição do 
JURISPREV os resultados até 
aqui obtidos com a atuação do 
SINDPREVS/SC na área jurí-
dica.
* www.slpgadvogados.adv.br
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Expediente
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Previdência do Serviço Público Federal no 
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Medeiros

l Atendimento do Departamento Jurídico: Segunda à sexta-feira, das 13h às 18h

l Atendimento dos Advogados: Segunda e terças, das 9h às 11h30 (telefone e videochamada) e das 13h às 18h 
(presencial, telefone e videochamada). Nas quartas, das 13h às 18h (presencial, telefone e videochamada)
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Quadro 1 – Ações Trabalhistas liquidadas e valores pendentes

Assunto Órgão Valor pago Falta pagar Diferença de 
IPCAe Total

PCCS INSS 104.999.073,41 26.992.044,00 267.941.968,34 399.933.085,75

PCCS MS 202.900.000,00 - 101.450.000,00 304.350.000,00

P. Bresser MS 107.318.107,82 - 53.659.053,91 160.977.161,73

Sub-totais 415.217.181,23 26.992.044,00 423.051.022,25 865.260.247,48

Resultados obtidos e a serem ainda alcançados
Antes da edição da Lei nº 8.112, de 
1990, os servidores federais eram 
regidos pela Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT, em sua gran-
de maioria, de modo que eventuais 
questionamentos judiciais à época 
colocados para a preservação de 
direitos funcionais estavam a cargo 
da Justiça do Trabalho.
Pois bem, em relação ao período 
“celetista” o SINDPREVS/SC 
ajuizou três grandes ações cujas 
conclusões, ainda que parciais, se 
deram nos últimos 11 anos, mais 
precisamente entre 2011 e 2019.
Uma dessas ações envolvia os ser-
vidores do INSS (Ação Trabalhista 
nº 0019100-90.1990.5.12.0014), 
e tratava do chamado “Adianta-
mento do PCCS”, relativo ao pe-
ríodo entre janeiro/1988 e dezem-
bro/1990, tendo sido paga, entre 
2015 e 2017, a 2.334 servidores 
da autarquia, gerando créditos que 
totalizaram cerca de R$ 104,9 mi-
lhões, em valores da época.
Nesta Ação Trabalhista ainda fal-
ta pagar cerca de 600 servidores, 
em relação aos quais o INSS vem 
opondo diversos recursos com o 
objetivo de impedir a quitação. 
A novidade, neste caso, é que em 
dezembro passado houve decisão 
judicial determinando ao contador 
judicial que atualize os cálculos, no 
prazo de 150 dias úteis, com vistas 
ao futuro pagamento. Assim, caso 

a decisão judicial em questão ve-
nha a ser cumprida, deveremos ter 
o pagamento de outros cerca de 
R$ 26,9 milhões1 em favor desses 
cerca de 600 servidores.
Outra Ação, envolvendo o mes-
mo “Adiantamento do PCCS”, 
alcançou os servidores vinculados 
ao Ministério da Saúde (alguns 
redistribuídos para a ANVISA), 
neste caso beneficiando 3.628 
servidores, tendo os pagamentos 
sido realizados entre 2011 e 2019, 
perfazendo cerca de R$ 202,9 mi-
lhões, em valores da época. 
Por outro lado, no âmbito do Mi-
nistério da Saúde também foi qui-
tada, em 2018, a Ação Trabalhista 
nº 00274-1990-014-12-00-1, que 
tratava do chamado “Reajuste do 
Plano Bresser”, gerando um crédi-
to de cerca de R$ 107,3 milhões, 
em favor de 2.870 servidores, em 
valores daquele ano.
Nessas três Ações ainda estão pen-
dentes decisões judiciais a respeito 
de recursos que o SINDPREVS/
SC opôs aos pagamentos já rea-
lizados, objetivando demonstrar 
que foram equivocados os critérios 
de atualização monetária utiliza-
dos pela Justiça do Trabalho no 
momento das respectivas libera-
ções de valores2, de modo que se o 
Sindicato for vitorioso nesses plei-
tos, a complementação de valores 
pode alcançar cerca de R$ 53,6 

milhões na Ação relativa ao “Pla-
no Bresser” do Ministério da Saú-
de3; cerca de R$ 101,4 milhões, 
na ação relativa ao “Adiantamento 
do PCCS” do Ministério da Saú-
de4; e outros cerca de R$ 267,9 
milhões, relativos à complemen-
tação da ação do “Adiantamento 
do PCCS” do INSS5.
O Quadro 1 (abaixo) procura con-
solidar os valores já creditados aos 
servidores nessas três ações traba-
lhistas, os montantes ainda pen-
dentes de pagamento, e os valores 
totais envolvidos, caso os recursos 
colocados pelo SINDPREVS/SC 
venham a ser exitosos.
Para termos uma ideia da grande-
za dos números, basta ter em con-
ta que as despesas públicas anuais 
com o pagamento das remunera-
ções dos servidores ativos, aposen-
tados e pensionistas vinculados ao 
Ministério da Saúde, à ANVISA 
e ao INSS, em Santa Catarina, 
perfaz cerca de R$ 624 milhões6, 
ou seja, o potencial resultado de 
apenas  três grandes ações traba-
lhistas movidas pelo SINDPRE-
VS/SC seria suficiente para pagar 
toda a despesa anual com as re-
munerações, proventos e pensões 
dos servidores ativos, aposentados 
e pensionistas desses órgãos pú-
blicos em nosso Estado, sobrando 
ainda algo em torno de R$ 241,2 
milhões.

1. Valor médio de R$ 30.000,00 multiplicado por 600 beneficiários.
2. Foi aplicada a TR, quando deveria ser o IPCA.
3. Estima-se que a aplicação do IPCAe deve gerar uma diferença de 50% em relação aos créditos já realizados.
4. Estima-se que a aplicação do IPCAe deve gerar uma diferença de 50% em relação aos créditos já realizados.
5. Neste caso estima-se que a atualização pelo IPCAe pode gerar até cerca de 203% de acréscimo sobre os valores já pagos.
6. Considerando: a) uma média remuneratória de R$ 8.000,00; b) cerca de 6.000 servidores; e, c) o pagamento de 12 meses 

mais o 13º salário.

Ações Trabalhistas do período da CLT

Fonte: Informações extraídas das respectivas Ações Trabalhistas e decisões judiciais a elas vinculadas.
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Resultados financeiros recentes, a partir do aprimoramento do 
setor jurídico do SINDPREVS/SC

Ações individuais

3

Conforme dissemos antes, o ano 
de 1997 marca o início da atuação 
firme do Sindicato em demandas 
individuais em favor dos associados, 
voltadas à solução de importantes 
questões jurídicas envolvendo toda 
a categoria, e a contratação do Es-
critório SLPG Advogados e Advo-
gadas, que assumiu então a respon-
sabilidade pelas demandas judiciais 

iniciadas dali em diante, de modo 
que as ações individuais passaram 
a conviver com ações coletivas, que 
continuaram sendo ajuizadas.
O resultado dessa política pode ser 
constatado pelo Quadro 2, abaixo, 
que traz o número de pagamentos 
individuais e os respectivos valores, 
no curto período compreendido en-
tre janeiro de 2017 a junho de 2022.

Quadro 2 – Ações na Justiça Federal,  
creditadas entre 2017 e 06/2022

Ano Quantidade de  
beneficiários Valor pago

2017 3.202 36.816.144,49

2018 972 8.586.721,35

2019 706 8.413.271,22

2020 637 10.427.447,38

2021 584 13.544.456,18

2022 (até junho) 385 5.992.099,91

Subtotais 6.486 83.780.140,53

Como se vê, enquanto na situação 
vivenciada até o início dos anos 
1990 o SINDPREVS/SC ajuizou 
apenas quatro ações trabalhistas co-
letivas1, a situação experimentada a 
partir de 1997 é absolutamente dis-
tinta, sendo que somente no curto 
período entre 2017 e 2022 tivemos 
a liquidação de 6.486 processos in-
dividuais de execução, o que signi-
fica, em média, a quitação de 1.297 
processos por ano2.
Quanto aos valores pagos através 
desses processos, o volume chegou 
à impressionante quantia de quase 
R$ 84 milhões, o que corresponde 
a uma média de quase R$ 17 mi-
lhões pagos a cada ano, o que dá 
bem a dimensão do tamanho e da 
diversidade das lesões a direitos que 
os servidores públicos vêm sendo 
submetidos nos últimos anos, e o 
quanto é possível fazer na área jurí-
dica do Sindicato.
Para termos uma ideia mais preci-
sa sobre a grandeza desses números, 
basta tomar como exemplo o fato de 
o Ministério da Saúde contar com 
cerca de 3.000 servidores em Santa 

Catarina (entre ativos, aposentados e 
pensionistas), parte deles em cargos 
de escolaridade superior e parte em 
cargos de escolaridade intermediária, 
com média salarial de cerca de R$ 
5.000,00 ao mês. Neste caso, se con-
siderarmos a média de R$ 17 milhões 
pagos através dos processos movidos 
pelo SINDPREVS/SC nos últimos 5 
anos, concluiremos que esse valor se-
ria suficiente para pagar as despesas 
anuais com a concessão de um rea-
juste linear de cerca de 8,71% a todos 
os servidores do Ministério da Saú-
de em nosso Estado3.
Para ampliar esses números é fun-
damental que os associados façam 
uso dos plantões de atendimento 
jurídico oferecido pelo Sindicato, 
seja para conversa direta com os ad-
vogados que compõem a assessoria 
jurídica do Sindicato, seja median-
te contato com as funcionárias do 
Departamento Jurídico, pois é nes-
sas conversas que podemos verificar 
e conhecer outras lesões a direitos, 
as quais, no mais das vezes, não se 
limita a um ou outro associado, al-
cançando grande parte da categoria.Fonte: SLPG Advogados Associados. Valores atualizados para 07/2022.

1. Além das ações já mencionadas anteriormente o SINDPREVS/SC também ajuizou uma ação de sucesso, relativa à chamada “URP de fevereiro de 1989”, que logrou êxito 
em favor dos servidores do INSS, cujos montantes não foram aqui considerados porque a quitação se deu fora dos 11 últimos anos, foco da pesquisa realizada para esta 
publicação.

2. Os dados relativos ao período entre 1997 e 2017 estão sendo levantados junto à Justiça Federal, e devem ser divulgados oportunamente.
3. Considerando uma média salarial de R$ 5.000,00, bem como a necessidade de pagar esse valor por 13 meses (12 meses + 13º), a despesa anual para a concessão de um 

reajuste de 8,71% seria de cerca de R$ 16,9 milhões de Reais, totalizando uma despesa de cerca de 84,9 milhões de Reais ao longo de 5 anos.

O Sindicato precisa dos seus dados atualizados para enviar publicações, re-
querer documentos e localizar filiados beneficiados por processos judiciais.

Seu cadastro está atualizado?

Você sabia que, no caso de falecimento, transferência de setor ou 
licença sem vencimento, o servidor é simplesmente retirado da lis-
tagem de filiados pelos órgãos? Sabia que, todo mês, o SINDPRE-
VS/SC deixa de pagar ações porque não localiza o sindicalizado? 

Você pode repassar os dados  
• por telefone: (48) 3224 7899
• pelo correio: Angelo La Porta, no 85, Centro, 

Florianópolis/SC, CEP 88020-600
• ou pelo sítio: www.sindprevs-sc.org.br

No caso do servidor com dois vínculos, ele 
também precisa ter duas filiações para não 
ficar de fora de nenhum ganho judicial?
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Ações recentes

NNos últimos anos a Assessoria Jurídica do SINDPREVS/SC tem ajuizado milhares 
de ações coletivas ou individuais em favor dos associados, envolvendo centenas de 

diferentes questões jurídicas, de modo que para saber a posição de cada um desses 
processos, bem como a exata relação entre esses e cada servidor potencial-
mente beneficiário, é necessário contatar diretamente o plantão jurídico do 
Sindicato.
A seguir, acompanhe informações sobre ações judiciais mais recentes, objeto 

de campanhas lançadas pelo SINDPREVS/SC nos últimos 5 anos e 
que, em grande parte dos casos, estão chegando agora à fase de 

liquidação, ou seja, de pagamento dos créditos reconhecidos em 
favor dos beneficiários, bem como da campanha a respeito da 
contagem especial de tempo de serviço, lançada pelo Sindicato 
alguns dias atrás.

Demandas judiciais lançadas nos últimos 
cinco anos e possíveis efeitos financeiros

JURISPREV4

PCCS Pós-90 dos servidores do Ministério da Saúde

Conforme vimos anteriormente, as 
Ações Trabalhistas relativas ao cha-
mado “Adiantamento do PCCS” in-
cluíam diferenças salariais limitadas 
ao mês de dezembro de 1990, quan-
do houve a mudança do regime ce-
letista para o estatutário, excluindo 
a competência da Justiça do Traba-
lho para impor pagamentos dali por 
diante.

À vista disso, em 2015 o SINDPRE-
VS fez uma grande campanha esta-
dual para angariar procurações com 
vistas ao ajuizamento de ações, na 
Justiça Federal, cobrando as diferen-
ças salariais entre janeiro de 1991 e 
setembro de 1992, quando a Lei nº 
8.460/1991 promoveu a incorpora-
ção do “PCCS” ao vencimento-bási-
co, tendo sido obtidas cerca de 1.500 

procurações.
Pois bem, após 7 anos de tramitação 
– durante os quais os recursos ma-
nejados pela União chegaram até o 
Supremo Tribunal Federal -, a ma-
téria restou pacificada em favor dos 
servidores, de modo que os processos 
individuais em questão estão paula-
tinamente retornando às Varas Fe-
derais de origem, onde estão sendo 

apresentadas as contas de liquidação, 
para a apuração do crédito devido a 
cada servidor.
Somados, os valores dessas ações in-
dividuais devem trazer mais cerca de 
R$ 22 milhões1  em pagamentos aos 
associados beneficiários.
Para saber exatamente o seu caso, en-
tre em contato com o Departamento 
Jurídico do SINDPREVS/SC.

1. Considerando-se um valor médio, por processo, de cerca de R$ 15.000,00, e um total de cerca de 1.500 beneficiários

PCCS pós-90 dos servidores do INSS

Em relação aos servidores do 
INSS, em 2002 o SINDPREVS/
SC ajuizou uma ação coletiva co-
brando as diferenças do “Adian-
tamento do PCCS” relativas ao 
período entre janeiro de 1991 e 
setembro de 1992, quando a Lei 
nº 8.460/1991 promoveu a incor-

poração do “PCCS” ao vencimen-
to-básico.
Essa ação transitou em julgado fa-
voravelmente à categoria, de modo 
que todos os servidores do INSS 
que foram beneficiados com a 
Ação Trabalhista anterior (que pa-
gou as diferenças entre janeiro de 

1988 e dezembro de 1990), devem 
agora procurar o Sindicato para 
promover a liquidação dos créditos 
que têm a receber em decorrência 
da referida ação trabalhista.
Até agora, apenas 1.580 servidores 
contataram o Sindicato para forne-
cer a documentação necessária à re-

ferida cobrança, e alguns deles já re-
ceberam os valores a que fazem jus.
Neste caso, se o número final de 
executantes chegar a 2.000 ser-
vidores1, como é a expectativa do 
Sindicato, os créditos somados po-
dem chegar a cerca de R$ 30 mi-
lhões2.

1. Que julgamos ser o número de potenciais beneficiários da ação relativa ao período entre janeiro de 1991 e setembro de 1992.
2. Considerando-se um valor médio, por processo, de cerca de R$ 15.000,00, e um total de cerca de 2.000 beneficiários.

Proporcionalização das gratificações de desempenho (INSS, MS e ANVISA)

Os servidores que lograram a apo-
sentadoria com proventos proporcio-
nais ao tempo de serviço vêm tendo 
o valor da respectiva gratificação de 
desempenho, a que fazem jus, tam-
bém proporcionalizada, em razão da 
interpretação que a Administração 
Pública confere ao caso.
Assim, se a aposentadoria foi de 
31/35, por exemplo, a gratificação 
de desempenho, que deveria corres-
ponder a 50 pontos, está sendo paga 
à base de cerca de 44 pontos, acarre-

tando um importante prejuízo men-
sal ao servidor.
O SINDPREVS/SC já ajuizou 510 
processos individuais requerendo a cor-
reção desse pagamento, de modo que a 
gratificação passe a ser paga no total 
correspondente a 50 pontos, indepen-
dentemente de a aposentadoria haver 
sido proporcional, e pleiteando que seja 
pago ao interessado, ainda, as diferenças 
mensais relativas aos 5 anos anteriores 
ao respectivo ajuizamento. Alguns des-
ses processos já estão chegando à sua 

fase final, com o pagamento de valores 
aos respectivos beneficiários.
Segundo informações que obtive-
mos, entretanto, outros cerca de 59 
servidores do INSS e 151 servidores 
do Ministério da Saúde (ou redis-
tribuídos à ANVISA) estariam na 
mesma situação, mas ainda não pro-
curaram o Sindicato para ajuizar suas 
respectivas ações.
Assim, caso todos os 328 servidores 
do INSS e os 392 servidores do Mi-
nistério da Saúde (ou redistribuídos 

para a ANVISA)1 venham de fato 
obter êxito, como é esperado, o cré-
dito deve chegar a cerca de R$ 11,7 
milhões (no INSS), e a R$ 4,6 mi-
lhões (MS e ANVISA), totalizando 
cerca de R$ 16,3 milhões.
Se você está nessa situação (tem apo-
sentadoria proporcional) e quer saber 
se entregou (ou não) a documentação 
necessária ao ajuizamento da respec-
tiva ação individual, procure imedia-
tamente o Departamento Jurídico do 
SINDPREVS/SC.

1. Considerando os que já forneceram documentação ao Sindicato e os que ainda falta fornecer essa documentação.
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Ações para receber a GDASS/INSS no valor equivalente a 70 pontos

Um dos resultados da greve realizada 
pelos servidores do INSS em 2016 
foi a elevação do “piso” da GDASS 
para 70 pontos, ou seja, nenhum ser-
vidor em atividade poderá receber, a 
esse título, valor inferior a 70 pontos, 
mesmo que suas avaliações individu-
ais e institucionais obtenham notas 
bastante baixas.
Assim, como o mínimo a ser pago aos 
servidores em atividade passou a ser 
de 70 pontos, o SINDPREVS/SC 
vem ajuizando ações individuais em 

favor dos servidores aposentados do 
INSS cujas aposentações ocorreram 
até meados de 2016, para pleitear que 
os 50 pontos, que eles vêm recebendo 
a esse título, passe para 70 pontos, da-
qui em diante, e que lhes sejam pagas 
as diferenças desde julho de 2016.
Ocorre que até o mês de junho pas-
sado apenas 963 servidores do INSS 
entregaram a documentação neces-
sária ao ajuizamento das suas res-
pectivas liquidações, para produção 
dos créditos devidos, restando outros 

cerca de 389 servidores que ainda 
não procuraram o Sindicato. Entre 
os servidores que já entregaram a 
documentação em questão, diversos 
já receberam os valores devidos.
De ressaltar, neste ponto, que a ação 
judicial não gerará apenas efeitos re-
troativos (pagamento de atrasados 
dos 5 anos anteriores ao ajuizamen-
to), mas também fará acrescentar 
cerca de R$ 1.000,00 por mês nos 
valores das aposentadorias dos servi-
dores beneficiários.

Assim, se todos os cerca de 1.352 
potencialmente beneficiários dessa 
demanda efetivamente receberem os 
valores a que fazem jus, o total pago 
deve chegar a cerca de R$ 95,7 mi-
lhões.
Se você está nessa situação (é apo-
sentado do INSS e recebe 50 pontos 
de GDASS), e ainda não ajuizou essa 
ação, procure imediatamente o De-
partamento Jurídico do SINDPRE-
VS/SC para obter a documentação 
necessária.

Ações para receber a GDAPMP (médicos peritos) no valor equivalente a 70 pontos

Da mesma forma que com os servi-
dores administrativos do INSS, tam-
bém os médicos peritos da autarquia 
foram beneficiados com a greve re-
alizada em 2016, dela resultando a 
elevação do “piso” da sua específica 
gratificação de desempenho (GDA-
PMP) para 70 pontos, ou seja, ne-
nhum médico perito em atividade 
poderá receber, a esse título, valor 
inferior a 70 pontos, mesmo que suas 
avaliações individuais e institucio-
nais obtenham notas bastante baixas.
Pelas mesmas razões jurídicas men-

cionadas no item anterior, assim, o 
SINDPREVS/SC passou a ajuizar 
ações individuais em favor dos mé-
dicos peritos do INSS que lograram 
a aposentadoria até meados de 2016, 
pleiteando que os 50 pontos, que eles 
vêm recebendo a esse título, passe 
para 70 pontos, daqui em diante, e 
que lhes sejam pagas as diferenças 
desde julho de 2016.
Neste caso, apenas 23 médicos peritos 
do INSS procuraram o SINDPRE-
VS/SC para ajuizar suas respectivas 
ações, restando outros 21 que ainda 

não entraram em contato para isso. 
Logo, se ao final conseguirmos al-
cançar todos os 44 médicos peritos 
que o Sindicato identificou como 
potenciais beneficiários da presente 
demanda, o valor pago alcançará R$ 
3,1 milhões.
Se você está nessa situação (é médico 
perito aposentado do INSS e recebe 
50 pontos de GDAPMP), e ainda 
não ajuizou essa ação, procure ime-
diatamente o Departamento Jurídico 
do SINDPREVS/SC para obter a 
documentação necessária.

Contagem do valor do abono de permanência no cálculo do 13º salário e de 1/3 de férias

Conforme todos sabemos, quan-
do o servidor público implementa 
as condições para a aposentadoria, 
mas resolve permanecer em ativi-
dade, ele passa a receber o chamado 
“Abono de Permanência”, que nada 
mais é do que a devolução da con-
tribuição previdenciária feita men-
salmente.
Ocorre que quando esse servidor 
em atividade recebe o 13º salário 
ou o terço constitucional de férias, 
a Administração Pública não leva 
em consideração o valor do “Abo-

no de Permanência” para o cálculo 
dessas duas vantagens, o que acar-
reta prejuízo financeiro ao servidor.
À vista disso, a Assessoria Jurídi-
ca do SINDPREVS/SC já ajuizou 
240 ações visando obrigar a Admi-
nistração a considerar o valor do 
“Abono” no cálculo do 13º salário e 
do terço de férias, bem como pagar 
as diferenças calculadas nos 5 anos 
anteriores ao ajuizamento da ação, 
mas não conseguimos identificar 
qual é o universo de servidores que 
poderia ingressar com essa ação. 

De qualquer forma, caso todas as 
240 ações venham a obter êxito, o 
que é bastante provável, o valor to-
tal a ser pago deve alcançar cerca de 
R$ 1 milhão1.
Se você está nessa situação (recebe 
ou recebeu “Abono de Permanên-
cia”, mas o valor não foi considera-
do para fins de pagamento do 13º 
e do terço de férias, ainda quando 
estava em atividade), procure ime-
diatamente o Departamento Jurí-
dico do Sindicato para obter a do-
cumentação necessária.

1. Considerando um valor médio de R$ 4.371,41 por processo.

Licença-prêmio – conversão em dinheiro

Em razão das diversas modifica-
ções impostas às regras de apo-
sentadoria desde 1998, tem sido 
comum verificar que a averbação 
de licença-prêmio em dobro, para 
fins de aposentadoria, se tornou 
dispensável, pois normalmente os 
servidores têm sido obrigados a 
trabalhar mais tempo, o que dis-
pensaria a averbação da debatida 

licença.
Ocorre que nestes casos, e quando 
o servidor não gozou a licença-prê-
mio quando em atividade, emerge 
o interesse em cobrar o seu respec-
tivo valor em dinheiro, tomando 
por base que cada mês de licença 
não usufruída deve corresponder a 
uma remuneração mensal.
Neste caso, identificamos até agora 

apenas 84 servidores (do INSS, do 
Ministério da Saúde e da ANVI-
SA) que procuraram o Sindicato 
para ajuizar tais ações individuais, 
sendo que alguns desses processos 
já estão em fase de pagamento. Se 
todos esses servidores tiverem êxi-
to em suas ações, o total pago deve 
chegar a algo em torno de R$ 3,5 
milhões1.

Se você está nessa situação (é apo-
sentado do INSS, do MS ou da 
ANVISA e tem pendente o paga-
mento de licença-prêmio não go-
zada em atividade nem considera-
da para efeitos de aposentadoria), e 
ainda não ajuizou essa ação, procu-
re imediatamente o Departamento 
Jurídico do SINDPREVS/SC para 
obter a documentação necessária.

1. Considerando uma média de R$ 42.061,83 por processo.
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Progressão funcional – data de ingresso

A progressão funcional é a passa-
gem do servidor de um determi-
nado nível (referência), na carrei-
ra, para o nível seguinte.
Ela ocorre geralmente nos meses 
de março ou setembro, de acor-
do com a data em que o servidor 
ingressou no serviço público, de 
modo que um servidor que to-
mou posse em março de 2010, por 

exemplo, só terá a primeira pro-
gressão em setembro de 2011, ou 
seja, cerca de 6 meses após com-
pletar 1 ano de serviço.
Quanto a isso o SINDPREVS/
SC já ajuizou 139 ações pleitean-
do que os efeitos financeiros des-
sa progressão ocorram, sempre, a 
partir da data de ingresso, e não 
do mês seguinte ao da avaliação 

do servidor (março ou setembro), 
bem assim que sejam pagas aos 
servidores as diferenças mensais 
de remuneração apuradas nos 5 
anos anteriores ao ajuizamento.
Se todos esses processos tiverem 
êxito, o pagamento alcançará cer-
ca de R$ 834 mil1.
Ocorre que o número de servi-
dores que poderiam ter ajuizado 

essa ação é muito maior que 139, 
de modo que se você estiver na si-
tuação aqui descrita (está em ati-
vidade ou logrou aposentadoria 
nos últimos 5 anos, e não está na 
última referência do seu nível de 
escolaridade), deve procurar ur-
gentemente o Sindicato para ob-
ter a documentação necessária ao 
ajuizamento.

1. Considerando uma medida de R$ 6.000,00 por processo.

Pagamento de “exercícios anteriores”

No mês de janeiro deste ano a ad-
ministração Pública pagou cen-
tenas de processos de “exercícios 
anteriores”, alguns com valores 
relativamente elevados.
Os chamados “exercícios anterio-
res” são dívidas que a Administra-
ção reconhece que tem para com 
os seus servidores, após regular 

processo administrativo, mas cuja 
quitação – que geralmente ocorre 
muitos anos depois do reconhe-
cimento da dívida -, não inclui o 
pagamento de juros de mora e da 
correção monetária, o que faz com 
que os montantes pagos sejam 
corroídos pela inflação.
Dentre os pagamentos que loca-

lizamos no mês de janeiro pas-
sado, um deles tinha valor de R$ 
50.000, e só a correção monetária 
importaria no pagamento de ou-
tros cerca de R$ 25.000 ao mes-
mo servidor. Como ele não nos 
procurou para ajuizar uma ação 
para correção desses valores, está 
enfrentando um prejuízo equiva-

lente à metade do valor recebido.
Se você está nesta situação (teve 
verba de “exercícios anteriores” 
paga nos últimos 5 anos, ou ainda 
não recebeu os créditos reconhe-
cidos pela administração, procure 
o SINDPREVS/SC para obter a 
documentação necessária ao ajui-
zamento de ações de cobrança.

Contagem de tempo especial de serviço

Desde a publicação da Lei nº 8.112, 
de dezembro de 1990, o Governo 
Federal vem se omitindo da obri-
gação da regulamentar o direito dos 
servidores públicos federais à conta-
gem especial, para fins de aposenta-
doria, do tempo de serviço prestado 
sob ação de agentes nocivos à saúde 
ou à integridade física, direito este 
reconhecido à décadas em favor dos 
trabalhadores vinculados à Previ-
dência Social de maneira geral.
Em razão dessa omissão as entida-
des representativas de servidores pú-
blicos (dentre as quais o SINDPRE-
VS/SC) atuaram decisivamente 
junto ao Supremo Tribunal Federal 
para que esse aprovasse o Tema nº 
942, de Repercussão Geral, reconhe-
cendo a inconstitucional omissão do 
Poder Público e assegurando que o 
direito em debate seja exercido nos 
mesmos moldes adotados pelo Regi-
me Geral de Previdência Social, até 
que sobrevenha eventual regulamen-
tação no âmbito do serviço público.
Com isso os servidores que atuaram 
sujeitos à ação de agentes nocivos à 
saúde ou à integridade física passam 
a poder pleitear, em juízo, o reco-
nhecimento dos períodos em que 
trabalharam sob tais condições, de 
modo que cada período seja contado 
com acréscimo de 40%, no caso de 
homens, e de 20%, no caso de mu-
lheres, com o que ficará alterada a 
situação previdenciária de cada um.

Em outras palavras, alguém que 
ainda não tenha implementado as 
condições para a aposentadoria, por 
exemplo, e tenha trabalhado em 
atividades especiais a partir de ja-
neiro de 1991, poderá ter o tempo 
especial averbado com o respectivo 
acréscimo, o que pode resultar na 
implementação dos requisitos para 
a aposentadoria antes da Emenda 
Constitucional nº 103, de novem-
bro de 2019, que veio impor regras 
mais restritivas de aposentação. A 
vantagem então, nesse caso, será o 
reconhecimento do direito à apo-
sentadoria pelas regras de transição 
vigentes antes de novembro de 2019.

Noutro exemplo, um servidor que 
tem há se aposentado com proven-
tos proporcionais, por exemplo, ao 
somar o tempo de serviço especial 
pode ter essa proporção aumentada, 
podendo chegar à integralidade.
O mesmo ocorrerá com o paga-
mento do “Abono de Permanência”, 
caso o servidor tenha acrescido o 
tempo especial, haja vista que terá 
implementado as condições para a 
aposentadoria antes da data reco-
nhecida pela Administração para 
fins de pagamento do “Abono”. O 
efeito, neste caso, será o recebimen-
to de parcelas atrasadas de “Abono 
de Permanência”.

Para dar andamento a essas ações 
o SINDPREVS/SC enviou car-
ta para cerca de 1.500 associados 
vinculados ao Ministério da Saúde 
(e alguns da ANVISA), sobre os 
quais o Sindicato tinha algum tipo 
de informação cadastral de que 
atuaram em atividade especial a 
partir de janeiro de 1991, orientan-
do-os a preencherem a minuta de 
requerimento que seguiu anexada 
à referida carta, e devolverem essa 
minuta ao Sindicato, devidamente 
assinada.
De posse desse requerimento, o 
Sindicato providenciará sua pro-
tocolização junto ao Ministério da 
Saúde, aguardando a resposta ao 
que foi pedido e o fornecimento 
dos documentos solicitados.
Ao final, os documentos funcionais 
em questão serão novamente anali-
sados pelo SINDPREVS/SC e sua 
assessoria técnica, para concluir se 
o servidor efetivamente trabalhou 
em atividades passíveis de enqua-
dramento como especial, para que 
a partir daí sejam ajuizadas as ações 
correspondentes.
Os servidores que não receberam 
esse primeiro lote de cartas, se-
jam eles vinculados ao Ministério 
da Saúde, à ANVISA ou ao INSS, 
devem aguardar a segunda fase de 
remessa (segunda fase da campa-
nha), para então tomarem as mes-
mas providências.
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Cuidado! Golpe na praça!

Novo golpe circula nas redes sociais
Há anos, falsários vêm tentando todo tipo de golpe para retirar dinheiro dos servidores públicos

No começo eram cartas enviadas 
à casa do servidor, com timbre do 
Tribunal de Justiça de São Pau-
lo, informando que foi beneficiado 

com uma ação que correu naquele 
Estado (sobre seguro de vida, sobre 
previdência complementar, etc), e 
que para receber a “gorda” quantia 
de que seria credor, o servidor teria 
que depositar um “pequeno valor” a 
título de custas processuais. Alguns 
servidores caíram no golpe, deposi-
taram o valor, e nunca viram a cor 
do “crédito” que tinham a receber!
Agora o golpe se aperfeiçoou!
Lançando mão de informações 
como CPF do servidor (que conse-
guem com hackers), número de um 
processo judicial que efetivamente é 
do servidor (que obtêm na internet) 
e nome dos advogados do Escritó-
rio SLPG  que presta assessoria ao 
Sindicato há mais de 25 anos (que 
estão anotados no site da Justiça 
Federal), os falsários enviam men-
sagem via whatsapp, informando 

que o crédito daquele processo está 
liberado, necessitando apenas que 
o servidor deposite uma “pequena 
quantia” para o pagamento de cus-
tas do processo, imprescindível para 
a liberação.
Ou seja, esse novo golpe usa da-
dos verdadeiros (nome do servidor, 
CPF do servidor, nome do advoga-
do real, e até valores reais do crédito 
que o servidor tem a receber), tor-
nando ainda mais verossímil o ardil 
montado, o que tem levado alguns 
servidores a fazerem o aludido de-
pósito do dinheiro.
Aqui cabe esclarecer que para re-
ceber um crédito judicial, resultan-
te do êxito obtido em um proces-
so movido contra a Administração 
Pública – como é o caso das ações 
coletivas ou individuais organizadas 
pelo SINDPREVS/SC –, não é ne-

cessário pagar nenhuma “custa”.
Ao contrário, sendo vencedor no 
processo, o servidor tem é valores a 
receber, e não valores a pagar.
Por outro lado, é importante salien-
tar que as custas processuais que 
normalmente são pagas ao longo 
da tramitação de um processo judi-
cial nunca são pagas pelo servidor, 
já que há muitos anos o próprio 
SINDPREVS/SC assumiu a res-
ponsabilidade por esse pagamento, 
o que mais uma vez desmente a 
necessidade de pagamento ao final, 
que acaba por encher os bolsos dos 
fraudadores.
Se você receber qualquer comunica-
ção a respeito de processo judicial 
que não esteja em envelope e papel 
timbrado do SINDPREVS/SC, 
não tome nenhuma providência an-
tes de conversar com o Sindicato.

Consolidação de informações

Por fim, apresentamos no Qua-
dro 3 a consolidação dos valo-
res financeiros mencionados 
nos itens anteriores, já que no 
presente momento não é possí-
vel projetar quantos servidores 
seriam elegíveis às ações para 
cobrança da incidência de cor-
reção monetária sobre valores 
pagos em exercícios anteriores, 
nem tampouco dizer qual será, 
em média, o resultado financei-
ro a ser potencialmente alcan-
çado pelos servidores elegíveis 
à ação de contagem de tempo 
especial de serviço posterior a 
1990, e respectivos reflexos.

Quadro 3 – Ações na Justiça Federal. Campanhas em andamento

Assunto Órgão Servidores  
interessados Valor estimado

PCCS pós-90 MS/ANVISA 1.500 22.000.000,00

PCCS pós-90 INSS 2.000 30.000.000,00

Proporcionalização das  
Gratificações de Desempenho MS/ANVISA/INSS 720 16.300.000,00

GDASS 70 pts INSS 1.352 95.700.000,00

GDAPMP 70 pts INSS 44 3.100.000,00

Abono de permanência  
sobre 13º e 1/3 férias MS/ANVISA/INSS 240 1.000.000,00

Licença-prêmio. Conversão  
em pecúnia MS/ANVISA/INSS 84 3.533.000,00

Progressão data de ingresso MS/ANVISA/INSS 139 834.000,00

Subtotais 6.079 172.467.000,00

Fonte: SLPG Advogados Associados.  
Valores atualizados para 07/2022.
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Editorial

Jurídico do SINDPREVS/SC - 
Um balanço final
Os números mostrados ao longo 
desse Jornal demonstram que, 
mesmo sem contar com o resul-
tado financeiro de campanhas 
como as relativas à conversão de 
licença-prêmio em pecúnia, à 
progressão funcional data de in-
gresso e ao tempo especial pós-
90 (cujas projeções financeiras 
ainda estão em elaboração), e 
mesmo não tendo sido possível 
levantar os resultados financei-
ros obtidos pelo SINDPREV/
SC em relação às ações indivi-
duais e coletivas ajuizadas entre 
1997 e 2017 (cujo levantamen-
to de valores está sendo reali-
zado), o resultado da soma dos 
Quadros 1, 2 e 3 publicados nas 
páginas anteriores, aponta que 
nos últimos 11 anos o setor 
jurídico do SINDPREVS/SC 
entregou (ou está para entre-
gar) aos associados da entida-

de mais de R$ 1,121 bilhão em 
processos judiciais, o que signi-
fica dizer que se esse valor fosse 
dividido entre os cerca de 6.000 
servidores ativos, aposentados e 
pensionistas do INSS, do MS e 
da ANVISA em Santa Catari-
na, cada um teria recebido, em 
média, cerca de R$ 186 mil em 
decorrência desses processos 
judiciais.
Destaca-se que estes números 
não levaram em conta a ação 
trabalhista relativa à “URP de 
fevereiro de 1989”, paga aos ser-
vidores do INSS, as ações cole-
tivas e individuais envolvendo o 
“Reajuste de 28,86%” e o “Rea-
juste de 3,17%”, todas quitadas 
antes dos 11 anos delimitados 
pela pesquisa realizada, nem as 
variadas ações coletivas e indi-
viduais ajuizadas entre 1997 e 
2016, cujo levantamento está 

sendo realizado para publicação 
futura.
Os números finais apresentados, 
à toda evidência, demonstram 
não só a pujança da área jurídi-
ca do SINDPREVS/SC, como 
também a qualidade do trabalho 
organizacional e jurídico em-
preendido durante todos esses 
anos, atestando a importância 
de o Sindicato continuar inves-
tindo em seu setor jurídico, ain-
da que não deva nunca perder 
de vista as demais lutas sindicais 
em favor da categoria.
Mas também demonstram, por 
outro lado, que muitos servi-
dores simplesmente deixam de 
exigir, em juízo, direitos que lhes 
são retirados praticamente to-
dos os dias, o que requer de to-
dos nós – Sindicato, associados 
e Escritório SLPG Advogados 
e Advogadas –, um esforço de 

contato permanente, de modo 
que as informações jurídicas 
possam chegar de forma quali-
ficada e célere aqueles que vêm 
sofrendo os prejuízos da políti-
ca governamental de destruição 
dos serviços públicos.
Por fim, e apesar de sabermos 
que muito ainda há por fazer 
nessa área, não podemos con-
cluir este JURISPREV sem 
enaltecer os números menciona-
dos anteriormente e, sobretudo, 
elogiar os empregados e empre-
gadas do SINDPREVS/SC e o 
Escritório SLPG Advogados e 
Advogadas, que tanto se dedica-
ram e se dedicam para que eles 
sejam uma realidade.

Que venham novas conquistas!

Florianópolis, agosto de 2022.


