
I – CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE PARCELAS PAGAS 

ADMINISTRATIVAMENTE DOS 28,86% 

 

O Sindicato elaborou um modelo de requerimento para que o servidor possa 

solicitar no órgão, de forma administrativa, a correção monetária das parcelas 

pagas referente ao acordo de diferenças dos 28,86%.  

Esse requerimento foi realizado com base na normativa da AGU que 

estabeleceu a possibilidade da correção. Porém, o Sindicato esclarece que, se 

o órgão não fizer o pagamento das diferenças de correção monetária das 

parcelas, é inviável entrar com ação judicial devido a prescrição de 05 

anos, o que já atingiu a todos os que fizeram acordo. Desta forma, não há 

nenhuma possibilidade de demandar judicialmente. 

 

II – PROCESSO QUE BUSCA AS DIFERENÇAS DE CORREÇÃO DE 

SALDOS DO PASEP 

 

O SINTSEP entrou com esta ação de forma coletiva, sem rol, para que 

pudesse alcançar o maior número de servidores possível. O processo de nº 

1005438-97.2020.4.01.3500, foi protocolado em fevereiro/2020. 

Atualmente, está em faze de recurso por parte do SINTSEP, pois o juiz não 

reconheceu a União como parte ré do processo. Foi necessário recorrer. 

Processo está aguardando julgamento do recurso, sem previsão de decisão. 

Em caso de êxito na ação, na fase de execução, os advogados do sindicato 

entrarão com o cumprimento de sentença de forma individual, ou seja, cada 

servidor terá seu processo de execução, para apurar o valor devido à cada um. 

Mas importa ressaltar que esse procedimento só será realizado caso o 

SINTSEP consiga ganhar o processo.  

 



III – PROCESSO DOS 3,17% DA FUNASA 

 

O processo nº 0039782-39.2011.4.01.3500, referente a execução do reajuste 

salarial dos 3,17% da FUNASA se encontra em fase final. Aguardando 

apenas a expedição das ordens de pagamento (RPV). Até o momento não 

foram expedidas, é necessário aguardar a confecção. Destacamos que este 

processo coletivo possui mais de 600 servidores com direito a receber o 

crédito, o que faz com que as ordens de pagamento demorem mais a serem 

expedidas. 

 

IV – PROCESSO DE PROTESTO JUDICIAL DOS 28,86% CONTRA FUNASA 

 

No processo nº 0001834-05.2007.4.01.3500, o TRF1 julgou improcedente a 

nossa ação, agora está com prazo para apresentarmos recurso para o STF e 

STJ. Ainda não perdemos. Iremos recorrer até onde for possível para buscar 

garantir o direito dos servidores que estão nesta ação. 

 

V – PSS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS 

 

O sindicato entrou com várias ações coletivas sem rol para pleitear a diferença 

de PSS que era paga sobre 1/3 de férias dos servidores. Cada ação coletiva foi 

proposta contra um órgão específico. 

Estamos aguardando julgamento destes processos. Para o servidor saber o 

andamento exato de sua ação, é necessário informar qual o órgão que está 

vinculado.  

Somente depois que o processo finalizar é que apresentaremos o rol de 

servidores filiados que farão parte da execução. Esta execução será de forma 

coletiva. 



VI – CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM COM REFLEXOS EM 

APOSENTADORIA E ABONO DE PERMANÊNCIA 

 

Esse direito surgiu após uma decisão do STF que reconheceu a contagem de 

tempo especial dos servidores que atuaram em regime de insalubridade ou 

periculosidade nas suas atividades de trabalho. 

Estamos aguardando os servidores nos encaminharem a manifestação do 

órgão sobre o requerimento de conversão de tempo especial em comum para 

começarmos a ingressar com as ações individuais. 

Cada servidor terá seu processo porque é preciso analisar cada caso de forma 

individual e verificar se terá reflexos financeiros em favor do servidor. 

 

VII – ABONO DE PERMANÊNCIA SOBRE 13º SALÁRIO E SOBRE FÉRIAS 

 

Essa é uma nova ação que estamos organizando para entrar coletivamente. 

Estamos verificando no caso concreto se os servidores que recebiam ou 

recebem abono permanência, tem essa rubrica incluída no cálculo de 

pagamento de 13º salário e férias.  

O STJ reconheceu o direito dessa rubrica, por se tratar de caráter 

remuneratório, então deve incidir sobre 13º e férias. 

É importante lembrar que nem todos os servidores terão direito a essa ação. 

Só terá direito a esse objeto o servidor que não teve incluído no cálculo de 13º 

e férias, o valor do abono de permanência que era ou é pago mês a mês.  

 

VIII – CONVERSÃO DE TEMPO DE LICENÇA-PRÊMIO EM DINHEIRO 

 



O servidor que possui tempo de licença-prêmio não usufruído e nem contado 

para fins de aposentadoria, após se aposentar, tem direito a receber esse 

tempo em dinheiro com as devidas correções. Cada mês de licença-prêmio 

não utilizada é equivalente a 1 mês de salário, tendo como base a 

remuneração recebida no último mês que o servidor estava ativo. 

Procure o Sindicato para ingressar com a ação. É um processo relativamente 

rápido, entramos de forma individual.  

 

IX – PROCESSO DO ANUÊNIO 

 

O processo 0009115-32.1995.4.01.3500, referente às diferenças de anuênio 

devida aos servidores da Administração Direta foi finalizado. As ordens de 

pagamento foram expedidas, estamos apenas aguardando a migração das 

RPV’s para o Tribunal incluir no orçamento para pagamento. A previsão de 

disponibilização do crédito é até abril/2020. Lembrando que é apenas uma 

PREVISÃO. Pode ocorrer de demorar um pouco mais, ou ainda, que saia antes 

do previsto. 

 

X – FGTS PARA SERVIDORES ESTATUTÁRIOS 

 

Surgiu a discussão da possibilidade do servidor público entrar com uma ação 

pedindo o pagamento de diferenças de FGTS sobre a justificativa de que o 

mesmo era regido pela CLT à época que ingressou no serviço público, e com a 

publicação do Estatuto, os servidores migraram para o novo regime sem 

passar por processo seletivo de concurso público. Desta forma, como não 

fizeram concurso para se tornarem estatutários, devem ser regidos pelas 

normas da CLT, e com isso, receber o depósito de FGTS de todos os anos 

desde a migração em 1990. 



O Sindicato, por diversas vezes já se manifestou sobre este assunto. ESTA 

AÇÃO É EXTREMAMENTE PREJUDICIAL AOS SERVIDORES, pois, em que 

pese possam receber um valor considerável de diferenças de FGTS, sofrerão 

com a mudança de regime do Estatuto para a CLT, estando sujeito então, 

quando se aposentar, às regras do Regime Geral da Previdência Social, e 

sendo aposentado pelo INSS. 

Nós tivemos casos concretos de servidores que procuraram advogados 

particulares para ingressar com essa ação, tiveram êxito e, na fase de 

execução, a AGU solicitou ao órgão para realizar a mudança de regime. Esses 

mesmos servidores tiveram redução salarial em mais de 50% do valor que 

recebiam anteriormente. Inclusive, em um caso específico, o servidor está com 

o salário zerado em razão da quantidade de descontos que tinha quando era 

estatutário. 

Logo, reiteramos nosso parecer pela NÃO PROPOSITURA DESTA AÇÃO 

POIS O PREJUÍZO NO SALÁRIO MENSAL DO SERVIDOR SERÁ 

INCALCULÁVEL.  

 

XI – ISENÇÃO DE PSS NAS GRATIFICAÇÕES DE GACEN E GDPST 

 

Esta ação busca isentar o servidor de contribuir com a previdência sobre as 

gratificações de GACEN e GDPST, e gerando o direito a receber de forma os 

valores que foram pagos. 

Pois bem, além de ser uma ação que há um baixo retorno financeiro ao 

servidor, ainda o prejudica de forma grave! A AGU está aplicando o 

entendimento que, nos casos em que o servidor busca o reconhecimento de 

não contribuição de PSS sobre as gratificações, então ele não terá direito a 

incorporação das mesmas no momento que se aposentar, ou seja, O 

SERVIDOR IRÁ PERDER ESSAS GRATIFICAÇÕES EM SUA 

APOSENTADORIA em razão de não ter contribuído com a previdência 

sobre as referidas rubricas.  



Não compensa de forma alguma ingressar com essa ação, além do baixo valor 

de retorno, o servidor também ficará prejudicado em seu salário mensal, tendo 

em vista que perderá essas gratificações quando se aposentar.  

Assim, o Sindicato se manifesta pela não propositura desta ação, visto que 

o prejuízo será bem maior que o lucro. 


