
 

 
 

Editorial 
 

Prezados colegas, 

Desde que entrei em exercício no cargo de Diretor de Assuntos Jurídicos em 

janeiro de 2011, busquei destacar o trabalho exercido por essa diretoria, não raro 

lembrado apenas nos momentos de maior necessidade e ansiedade e logo esqueci-

do após a solução dos problemas enfrentados. 

Logo percebi que, para alcançar esse objetivo, tinha o desafio de atender não 

só as necessidades, mas também os anseios da categoria. A sabedoria milenar en-

sina que inútil é o servo que faz apenas o que lhe é requerido. O bom servo é a-

quele que atende aos anseios. 

Passado pouco mais de um ano de mandato, vimos nos preparando para alcan-

çar esse objetivo. No âmbito judicial: nossos advogados estão se especializando e 

agora perseguem metas de visitação regular das ações em curso para impulsionar 

os processos; fizemos parceria com escritórios de advocacia na prospecção e con-

dução de novas ações em paralelo às protocolizadas e conduzidas por nosso qua-

dro próprio potencializando nossa capacidade de ação. No âmbito extrajudicial: 

buscamos o diálogo com a Administração da RFB com o intuito de reverter en-

tendimentos danosos ao Analista-Tributário e evitar demandas judiciais desneces-

sárias; simplificamos a linguagem e aumentamos os meios de comunicação com o 

filiado (revista eletrônica, encarte no caderno AT etc.). 

A comunicação direta e simples, onde se fala, mas principalmente se ouve, é 

imprescindível para que nos aproximemos daqueles que são a razão de ser do sin-

dicato e percebamos seus anseios. 

Assim, espero que ao final deste mandato, além da felicidade de ser o portador 

da grata notícia da inscrição de todos os precatórios da RAV Devida (fruto do 

trabalho somado de 7 gestões ao longo de 15 anos) e de outras ações, colha acer-

tos e erros, mas não a frustração de ter quedado inerte. 

 

Grande abraço a todos, 

 

João Jacques S. Pena 

Dir. de Assuntos Jurídicos 
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 Ações judiciais e convalidação de 

contratos: resultado da AGNU 

A categoria dos Analistas-Tributários da RFB de todo o país, 

reunidos em Assembleia Geral Nacional Unificada (AGNU) 

entre os dias 21 e 25 de maio, aprovaram todos os indicativos 

propostos pela Diretoria Executiva Nacional (DEN) sobre a 

autorização para ingresso de ações coletivas e também a rati-

ficação de contratos advocatícios, além da autorização de 

destaque de honorários do valor do precatório expedido rela-

tivo a esses contratos.  

Sobre as ações coletivas confira como foi a votação dos indi-

cativos: 

1. Abate teto - percebimento acumulado de pensão com pro-

ventos de aposentadoria ou remuneração. A proposta obteve 

1573 votos, sendo aprovada por 94,25% dos participantes da 

AGNU. 

 2. Não incidência de imposto de renda sobre Auxílio pré-

escola. A proposta contou com um total de 1585 votos, o que 

representa 94,97% da votação. 

 3. Não incidência de PSS sobre 1/3 de férias. A proposta ob-

teve 1594 votos, o que corresponde a 95,51%. 

 4. Revisão Geral a partir de 2007. A proposta obteve 1612 

votos, o que compreende 96,58% da votação. 

 5. Reajuste das pensões e proventos de aposentadorias por 

invalidez e compulsória concedidas após a EC 41/2003, com 

base nos mesmos percentuais aplicados ao RGPS. A proposta 

obteve 1579 votos, totalizando 94,61% dos votos favoráveis. 

 6. Não incidência do IR sobre os juros. A proposta contou 

com um total de 1580 votos, o que representa 94,67%. 

 Quanto à ratificação dos contratos firmados pelo Sindireceita 

na qualidade de substituto processual da categoria e autoriza-

ção do destaque dos honorários advocatícios do valor do pre-

catório expedido, os resultados foram os seguintes: 

 7. GDAT - Mandado de Segurança nº 1999.34.00.028299-

1/DF, firmado em 10 de novembro de 1999, com aditivo ce-

lebrado em 04 de outubro de 2010, com o Dr. Aldir Guima-

rães Passarinho, com previsão de destaque de 8% (oito por 

cento) do montante recebido a título de honorários advocatí-

cios. A proposta foi ratificada e recebeu 1539 votos, o que 

corresponde a 92,21% da votação. 
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A autorização do in-
gresso de novas ações 
e a ratificação dos con-
tratos firmados fortale-
ce a atuação como 
substituto processual 
do Sindireceita na de-
fesa dos interesses da 
categoria dos Analis-
tas-Tributários 

.

8. 28,86% de 1994 – Ação nº 94.00.07787-4/DF, 

firmado em 31 de janeiro de 1994, com a Dra. Iza-

bel Dilohê Piske Silvério, com previsão de desta-

que de 15% (quinze por cento) do montante rece-

bido a título de honorários advocatícios. A propos-

ta foi ratificada e recebeu 1529 votos, o que repre-

senta 91,61% do total. 

9. 28,86% de 1997 – Ação nº 97.00.06379-8/DF, 

firmado em 20/03/1997, com aditivos em 

02/09/2004, 10/01/2007 e, com o Dr. Antônio Na-

bor Areia Bulhões, com previsão de destaque de 

15% (quinze por cento) do montante recebido a 

título de honorários advocatícios. A proposta foi 

ratificada e recebeu 1535 votos, o que compreende 

91,97% do total da votação. 

10. 28,86% de 1998 – Ação 

nº 1998.34.00.000456-6/DF, 

firmado com as sociedades 

de advogados, Medeiros & 

Meregalli Sociedade de Ad-

vogados, Bulhões & Advo-

gados Associados SS., repre-

sentadas respectivamente 

pelo Roger Honório Mere-

galli da Silva e pelo Dr. An-

tônio Nabor Areia Bulhões, 

em 13/01/2012, com previ-

são de destaque de 12% (do-

ze por cento) e 15% (quinze 

por cento) do montante rece-

bido a título de honorários 

advocatícios. A proposta foi ratificada e recebeu 

1521 votos, totalizando 91,13% da votação. 

11. 28,86% de 2003 – Ação nº 2003.34.00.021915-

5/DF, firmado com as sociedades de advogados, 

Medeiros & Meregalli Sociedade de Advogados, 

Bulhões & Advogados Associados SS., representa-

das respectivamente pelo Dr. Roger Honório Me-

regalli da Silva e pelo Dr. Antônio Nabor Areia 

Bulhões, em 13/01/2012, com previsão de destaque 

de 15% (quinze por cento) do montante recebido a 

título de honorários advocatícios. A proposta foi 

ratificada e recebeu 1536 votos, o que representa 

92,03% da votação. 

12. RAV DEVIDA – Ação nº 97.00.02762-7/PE, 

firmado em 18/04/2001, com o Dr. Antônio Nabor 

Areias Bulhões e seu termo aditivo com a inclusão 

do escritório da Medeiros & Meregalli Sociedade 

de Advogados, representada pelo Dr. Roger Honó-

rio Meregalli da Silva, firmado em 17/02/2009, 

com previsão de destaque de 15% (quinze por cen-

to) do montante recebido a título de honorários 

advocatícios. A proposta foi ratificada e recebeu 

1541 votos, o que corresponde a 92,33% da vota-

ção. 

13. 3,17% - Ação nº 2000.34.00.002101-1/DF, 

firmado com as sociedades de advogados, Medei-

ros & Meregalli Sociedade de Advogados, repre-

sentada pelo Dr. Roger Honório Meregalli da Sil-

va, em 13/01/2012, com previ-

são de destaque de 15% (quin-

ze por cento) do montante 

recebido a título de honorários 

advocatícios. A proposta foi 

ratificada e recebeu 1540 vo-

tos, totalizando 92,27% da 

votação. 

14. Ação de Revisão Geral a 

partir de 2007, firmado em 

08/03/2012, com o escritório 

Mota & Advogados Associa-

dos, representado pela Dra. 

Mariana Prado Garcia de 

Queiroz Velho, com previsão 

de destaque de 10% (dez por 

cento) do montante recebido a 

título de honorários advocatícios. A proposta foi 

ratificada e recebeu 1552 votos, representando 

92,99% da votação. 

15. Reajuste das pensões e proventos de aposenta-

dorias por invalidez e compulsória concedidas após 

a EC 41/2003, com base nos mesmos percentuais 

aplicados ao RGPS, firmado em 08/03/2012, com o 

escritório Mota & Advogados Associados, repre-

sentado pela Dra. Mariana Prado Garcia de Quei-

roz Velho, com previsão de destaque de 10% (dez 

por cento) do montante recebido a título de honorá-

rios advocatícios. A proposta foi ratificada e rece-

beu 1538 votos, o que corresponde a 92,15% da 

votação. 
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Opinião Jurídica 
 

Temos a grata oportunidade de poder contar 

nesta edição da revista eletrônica DAJ In-

forma com a entrevista do Professor Paulo 

Diniz, professor titular dos Cursos Livres de 

Ensino Continuado Prof. PaulODiniz. Advo-

gado, conferencista, consultor jurídi-

co/organizacional, com título de Decano pela 

Universidade Católica de Brasília, Paulo Di-

niz é autor de várias obras de Direito Comer-

cial, Constitucional, Financeiro e Adminis-

trativo, especificadamente Previdência Soci-

al do Servidor Público, Tudo o que você pre-

cisa saber-Aspectos teóricos e práticos jun-

tos, 2ª edição, Lúmen Júris Editora, 2008, Lei 

nº 8.112/90, Comentada, Revisada, 10ª edi-

ção, 2009, Editora Método- e Legislação de 

Pessoal do Distrito Federal, em CD, 2ª edi-

ção, 2010, Ed. Paranaíba, Para saber mais 

sobre nosso entrevistado, visite e veja mais 

no Site www.profpaulodinizcursos.pro.br. 

Aproveitem a entrevista. 

 

DAJ Informa: O que o levou a 

lecionar e, em especial, a dedi-

car-se a lecionar aos servidores 

públicos? 

Prof. Paulo Diniz: É com grande 

satisfação que concedo esta en-

trevista para a Revista Eletrônica 

do SINDIRECEITA, onde espero 

contribuir para o melhor enten-

dimento e aplicação das normas 

do RJU e suas alterações. Peço 

licença para responder a esta per-

gunta, pois me alongarei um pou-

co. Em 1972 tive a minha primei-

ra experiência como um dos co-

ordenadores e professor do curso 

pra formação da carreira de Téc-

nico Indigenista, para a FUNAI, 

onde estive por oito anos. Tive 

uma passagem pelo Colégio No-

tre de Brasília, onde fui professor 

de técnicas comerciais. A minha 

maior experiência ocorreu em 

1976 de uma forma curiosa. Es-

tava no MIC quando o Secretário 

de Orçamento de Finanças me 

disse que eu tinha sido escolhido 

para fazer um curso na ESAF, 

com a duração de nove meses, 

em tempo integral. De imediato 

recusei a indicação. Chegando 

em casa narrei à minha mulher o 

acontecido. Após o relato, minha 

mulher Vânia Diniz, interrogou-

me, você ficou louco? Você não 

pode perder esta grande oportu-

nidade de fazer um curso de ta-

manho valor para a sua formação 

profissional! No dia seguinte pro-

curei o Secretário e disse-lhe que 

aceitava a indicação para fazer o 

curso. Disse-me o Senhor Secre-

tário: foi a Vânia que lhe conven-

ceu não é? Eu sabia que isto ia 

acontecer, conheço bem a Vânia. 

Ao final do curso o seu coorde-

nador convidou-me para ser pro-

fessor de um programa de quali-

ficação de servidores dos Estados 

em convênio com a ESAF. Pron-

tamente aceitei. O MIC me cedia 

à ESAF para realização dos cur-

sos em sua maioria fora de Brasí-

lia. Devo dizer que mantinha o 

desejo de ser professor universi-

tário. O coordenador da ESAF 

indicou-me para substituí-lo 

quando ele se ausentava de Brasí-

lia. Fizemos juntos a programa-

ção do conteúdo da cadeira de 

Análise Econômico Financeira 

para os semestres de 1978. Após 

substituí-lo varias vezes, o Coor-

denador de Economia da Facul-

dade Católica pediu-me que co-

municasse ao Professor Titular 

que esta situação não poderia 

permanecer. 

http://www.profpaulodinizcursos.pro.br/
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Comuniquei-lhe o fato, pronta-

mente ele me respondeu: a cadei-

ra é sua. Oficializarei a indicação. 

Permaneci como professor titular 

de três cadeiras por quase quinze 

anos, onde recebi o honroso títu-

lo de Decano da Universidade 

Católica. Em 1981 ingressei na 

ENAP onde fui Coordenador de 

várias áreas da Diretoria de En-

sino. Tive o privilégio de ter 

sido o primeiro a realizar um 

curso, produzir o seu material 

instrucional e ser o seu profes-

sor. Participei de cursos de for-

mação de carreiras, sendo o pri-

meiro o de formação para a car-

reira analista de políticas públi-

cas e gestão governamental. O 

objetivo deste curso era preparar 

pessoal para exercer, por compe-

tência, cargos nos maiores esca-

lões da Administração Pública. 

Não foi isto que aconteceu, com 

raras exceções, pois a maioria 

passou a ser indicada por motivos 

políticos. Em fins de novembro 

de 1900, encontrava-me na 

ENAP onde participei das discus-

sões do Projeto de Lei do RJU, 

que foi transformado na Lei nº 

8.112/90. Em janeiro de 1991 

tive o Livro Lei 8112/90 publica-

do pela ENAP. Em fevereiro o-

correu o meu primeiro Curso 

sobre RJU. Este livro hoje deno-

minado Lei 8.112/90 - Comenta-

da - Regime Jurídico dos Servi-

dores Públicos Civis da União e 

Legislações Complementares, 

com Atualização pela Internet, 

em sua 10º Edição. Desde 1991, 

tenho realizado este Curso todos 

os meses. Foi assim que me dedi-

quei ao ensino, com vistas ao 

treinamento e desenvolvimento 

dos servidores públicos. 

DAJ Informa: Como o senhor 

avalia a as alterações na legis-

lação que foram nos últimos 

anos retirando vantagens e gra-

tificações dos servidores públi-

cos? 

Prof. Paulo Diniz: As maiores 

transformações ocorreram com as 

Emendas Constitucionais 19/98, 

20/98 e 41/2003. As Emendas nº 

47/2005 e 70/2012 vieram corri-

gir algumas distorções, princi-

palmente da Emenda nº 41. Pre-

gava-se alhures que a intenção do 

Governo era dar ao servidor o 

mesmo tratamento dado ao em-

pregado celetista, contribuintes 

para o INSS. A partir de 1990, 

mais de nove dezenas de Leis que 

foram regulamentadas por mais 6 

dezenas de Decretos, provocaram 

a extinção e modificação de vá-

rias vantagens dos servidores 

públicos. Dentre as principais 

vantagens extintas ao longo des-

ses anos, figuram: 1- o adicional 

por tempo de serviço, denomina-

do anuênio, depois quinquênio; 

2- licença prêmio, transformada 

em licença capacitação; 3-

incorporação denominada de 

quintos que era a integralização 

de parte do valor dos cargos em 

comissão exercidos durante cinco 

anos contínuos, ou dez anos in-

tercalados, o de maior valor des-

de que exercido por no mínimo 

dois anos, ao calculo dos proven-

tos; 4- contagem em dobro das 

licenças prêmios usufruídas e não 

gozadas, à contagem de tempo 

de serviço por ocasião da apo-

sentadoria; 5- mudança substan-

cial nas concessões de gratifica-

ções pelo exercício do cargos de 

carreiras, mesmo havendo con-

tribuição previdenciária, não 

incorpora ao provento pela sua 

totalidade. Grandes alterações 

ocorreram também nas conces-

sões de aposentadorias. Passou-

se por vários estágios: Emenda 

20/98, estabeleceu o cálculo dos 

proventos que partia de 70% da 

remuneração do cargo efetivo, 

para as aposentadorias voluntá-

rias proporcionais ao tempo de 

contribuição; as Emendas 20/98, 

41/2003 e 47/2005 asseguram o 

Direito Adquirido que garantiam 

direitos às regras vigentes entre 

16.12.98 a 31.12.2003 e Regras 

de Transição a partir de 

01.01.2004. As regras de transi-

ção a partir de 01.01.2004 estabe-

leceram situações de cálculo de 

proventos pela última remunera-

ção do cargo efetivo, e, pela me-

dia das 80% maiores contribui-

ções, corrigidas a partir de julho 

de 1994, estas com perda da pari-

dade que é o direito de estende-

rem-se ao aposentado todas as 

“Pregava-se alhures 

que a intenção do 

Governo era dar ao 

servidor o mesmo 

tratamento dado ao 

empregado celetista, 

contribuintes para o 

INSS.” 

http://www.profpaulodinizcursos.pro.br/fotos_amundi/paulodiscursandog.jpg


 

DAJ Informa Página 6  

vantagens concedidas aos servi-

dores ativos.  

DAJ Informa: O que o senhor 

acha sobre o regime de Previ-

dência Complementar para os 

Servidores públicos federais 

instituído pela Lei nº 

12.618/2012? 

Prof. Paulo Diniz: Na resposta 

anterior, ressaltei a intenção do 

Governo em dar ao servidor pú-

blico ocupante de cargo efetivo o 

mesmo tratamento previdenciá-

rio dado ao empregado regido 

pela CLT, contribuinte ao INSS. 

A Lei nº 12.618/2012 é a mate-

rialização desta intenção. A es-

sência do Regime de Previdên-

cia Complementar é o de estabe-

lecer a aplicação ao servidor 

público as regras do Regime 

Geral de Previdência que estabe-

lece tetos para a contribuição e 

para valor da aposentadoria. Isto 

vale dizer, em valores de hoje, o 

teto de contribuição e o valor da 

aposentadoria será de até 

R$3.916,20. Contribuirá ao PSS 

11% sobre o teto R$3.916,20, e 

sobre a diferença entre sua re-

muneração e o teto, com até 

8,5%. Sua aposentadoria será até 

o valor do teto, complementada 

pelo Fundo. Esta norma prevale-

cerá, obrigatoriamente, aos ser-

vidores que ingressarem no servi-

ço público após a criação das 

Fundações, em cada um dos três 

poderes: Executivo, Legislativo e 

Judiciário. Estes servidores, in-

clusive aqueles que aderirem ao 

Fundo, terão suas aposentadorias 

pela média, perderão a paridade, 

e, seus reajustamentos serão cal-

culados pelos índices estabeleci-

dos pelo Regime Geral de Previ-

dência. 

DAJ Informa: O senhor mi-

nistra cursos e palestras diri-

gidas aos dirigentes de recur-

sos humanos de diversos ór-

gãos da Administração Públi-

ca Federal. Como vê a forma-

ção dos servidores que traba-

lham com recursos humanos 

para a aplicação da norma 

vigente? A Administração 

tem preparado os seus servi-

dores face às constantes altera-

ções na legislação? 

Prof. Paulo Diniz: Há que fazer 

uma reflexão: dirigentes de recur-

sos humanos que são ocupantes 

de cargos efetivos e os que ocu-

pam apenas cargos em comissão. 

É importante destacar que os ser-

vidores titulares de cargos de 

carreira e os de cargo efetivo têm 

demonstrado mais interesse para 

o constante aperfeiçoamento. 

Outro fator que tem dificultado 

este aperfeiçoamento foi sempre  

o mesmo, falta de recursos orça-

mentários para melhor atender a 

estas necessidades de treinamen-

to. Isto tem implicado na falta de 

programação de ações de trei-

namento e de desenvolvimento. 

Em grande parte, tem-se atendi-

do por demanda de treinamento 

dos próprios servidores. 

DAJ Informa: Como o senhor 

vê a lei de acesso à informação 

e a divulgação das remunera-

ções dos servidores? 

Prof. Paulo Diniz: É a própria 

Constituição Federal que estabe-

lece o principio da publicidade. 

Alguns atos da Administração a 

divulgação faz parte integrante 

para sua validade. O contribuinte 

tem o inalienável direito de sa-

ber como são aplicados os recur-

sos advindos, principalmente, de 

imposto. Resumindo, dentre 

outros, o acesso à informação e a 

divulgação das remunerações de 

todos os servidores públicos, a-

tende aos anseio da daqueles que, 

finalmente, contribuem para estes 

gastos. 

DAJ Informa: O que o senhor 

achou da Emenda Constitucio-

nal nº 70, de 29 de março de 

2012?  O senhor acredita que 

em 180 (cento e oitenta) dias a 

Administração terá como fazer 

a revisão das aposentadorias 

por invalidez abrangidas pela 

“A essência do Re-

gime de Previdência 

Complementar é o 

de estabelecer a a-

plicação ao servidor 

público as regras do 

Regime Geral de 

Previdência que es-

tabelece tetos para a 

contribuição e para 

valor da aposentado-

ria.” 

http://www.profpaulodinizcursos.pro.br/Fotos_coquetel_STJ/foto03.htm
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referida Emenda, os dirigentes 

de recursos humanos estão 

preparados para efetuar essa 

análise? 

Prof. Paulo Diniz: A Emenda 

Constitucional nº70/2012, veio 

corrigir uma das maiores injusti-

ças cometidas aos aposentados 

por invalidez após a vigência da 

Emenda 41/2003. Esperava-se 

que a Emenda 47/2005 corrigiria 

esta injustiça. Não ocorreu. Pos-

teriores decisões do Superior Tri-

bunal de Justiça determinavam 

que essas aposentadorias por 

invalidez fossem calculadas pela 

última remuneração do cargo 

efetivo, na ocasião de sua con-

cessão. A Emenda 70/2012, cor-

rigiu em parte, uma vez sua apli-

cação retroage às aposentadorias 

por invalidez cujos servidores 

ingressaram no serviço público 

até 31.12.2003. Aqueles que 

ingressaram depois estão fora do 

alcance destes efeitos. Com rela-

ção ao prazo de 180 dias para 

que a Administração promova a 

revisão dessas aposentadorias, 

acredito que seja suficiente. É 

necessário, portanto que cada 

uma das unidades responsáveis 

promova treinamento com vistas 

a preparar um número suficiente 

de servidores para um trabalho 

em mutirão. Em outra oportuni-

dade coordenei na ENAP um 

grupo de servidores para executa-

rem tarefas de igual dificuldade. 

Creio que um treinamento ade-

quado poderá cumprir esta de-

terminação. É importante desta-

car que na forma estabelecida 

pelo Art. 2º da mencionada E-

menda os efeitos financeiros o-

correrão a partir da data de pro-

mulgação desta Emenda Consti-

tucional, isto é 30.03.2012. 

DAJ Informa: O que o senhor 

acha sobre o desconto previ-

denciário dos inativos? 

Prof. Paulo Diniz: Embora o 

Supremo Tribunal Federal tenha 

reconhecido a constitucionalidade 

da tributação aos aposentados e 

pensionistas, em minha opinião 

os valores pagos aos inativos, já 

foram recolhidos quando estes se 

encontravam em atividade. Ve-

jamos: O servidor ativo recolhe 

11% sobre sua remuneração, adi-

cionados aos 22%, contribuição 

do Ente Estatal, equivale a 33% 

ao mês. Com este cálculo a con-

tribuição anual será de 33X13= 

429%. Estes 429% durante 35 

anos, com base na aposentadoria 

voluntária do homem, totalizam 

15.015% da remuneração de con-

tribuição. Aplicando estes valores 

num fundo de capitalização, cer-

tamente renderá recursos sufici-

entes para o pagamento ao apo-

sentado durante no mínimo 25 a 

30, anos tendo como base que o 

homem se aposenta aos 60 anos e 

ainda terá recursos para paga-

mento, também aos pensionistas. 

É uma questão que se deve anali-

sar. Por outro lado, a Emenda 

41/2003 introduz no mundo jurí-

dico o caráter solidário, conceito 

até então pertencente às ciências 

sociais, como motivação para 

justificar a contribuição dos apo-

sentados e pensionistas. Ser so-

lidário é ter a predisposição de 

quem tem mais a distribuir com 

os menos afortunados.   

DAJ Informa: Sentimo-nos 

honrados pela entrevista e a-

gradecemos as preciosas pala-

vras que nos proporcionou. 

Prof. Paulo Diniz: Mais uma 

vez agradeço a oportunidade que 

o SINDIRECEITA me propor-

ciona para discutir assuntos de 

tamanha importância para os 

servidores públicos de todas as 

Esferas de Governo. Peço licen-

ça também para falar sobre mi-

nhas atividades de docência em 

ações de treinamento e desen-

volvimento dos servidores. No 

meu catálogo constam 16 cursos 

que tenho condições de ministrá-

los. Contudo, os Cursos sobre o 

RJU e de seus desdobramentos: 

Reforma da Previdência, Cálculo 

de Aposentadoria e Pensões, Pro-

cesso Administrativo Disciplinar 

e Contratação por Excepcional 

Interesse, são os que mais me 

tenho dedicado, Obrigado.

  

Embora o Supremo 

Tribunal Federal te-

nha reconhecido a 

constitucionalidade 

da tributação aos 

aposentados e pensi-

onistas, em minha 

opinião os valores 

pagos aos inativos, 

já foram recolhidos 

quando estes encon-

travam-se em ativi-

dade. 
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Rendimentos Recebidos Acumuladamente 
 

Diante do início do pagamento de precatórios para os filiados do Sindireceita este ano, percebemos a necessi-

dade de trazer breve esclarecimento sobre a nova sistemática de tributação prevista no artigo 12-A da Lei 

7.713/88, inserido pela Lei nº 12.350, de 20 de dezembro de 2010, com validade a partir do ano-calendário 

2010. 

Os rendimentos recebidos acumuladamente relativos a anos-calendário anteriores ao do recebimento, deverão 

ser tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimen-

tos recebidos no mês quando decorrentes dos rendimentos do trabalho. 

A princípio, a retenção seria realizada pela instituição financeira depositária do crédito, mas atualmente a re-

tenção limita-se ao percentual de 3% sobre o valor (descontada dessa base de cálculo a previdência oficial e 

honorários advocatícios se destacados do precatório). Com novas informações inseridas no sistema de inscri-

ção dos precatórios da Justiça Federal neste ano de 2012, possivelmente, a retenção se promova na forma pre-

vista em lei. 

Para o contribuinte, o cálculo do valor devido dar-se-á automaticamente pelo preenchimento da Declaração de 

Ajuste Anual de IRPF em ficha específica (tanto no modelo completo como no simplificado), como no exem-

plo a seguir: 

 

Selecionada a opção “Novo”, o programa abrirá nova tela onde é possível selecionar se o contribuinte deseja 

tributar esses rendimentos juntamente com os percebidos no ano-calendário (Ajuste Anual) ou se deseja tribu-

tá-lo em separado na forma determinada pelo artigo 12-A da Lei 7.713/88 (Exclusiva na Fonte). 
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A princípio, a fórmula de cálculo do imposto de renda exclusivo na fonte sobre rendimentos recebidos acumu-

ladamente é mais vantajosa, mas recomendamos a simulação das duas modalidades para assegurar a escolha 

da opção mais vantajosa. 

A opção torna-se irretratável após o vencimento do prazo para entrega da DIRPF. 

Entendendo o cálculo 

Segundo o sítio da RFB na internet, o imposto de renda exclusivo na fonte sobre rendimentos recebidos acu-

muladamente advindos de decisão judicial será “calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante 

a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se referem os ren-

dimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou 

crédito”. 

Vendo a operação aritmética de outro ângulo, o que se faz é a apuração do valor tributável (com exclusão do 

valor bruto de pensão alimentícia ou alimentos – porventura incidentes sobre o valor, previdência oficial e 

honorários advocatícios), sua divisão do valor pelo número de meses a que se refere para encontrar o valor 

mensal a ser tributado segundo a tabela progressiva mensal correspondente ao mês do crédito. Encontrado o 

valor mensal devido, multiplica-se esse valor pelo número de meses a que se referem os rendimentos para 

encontrar o valor total devido na forma de tributação exclusiva na fonte. 

A RFB publica instrução normativa contendo fórmula a ser aplicada no exercício, mas podemos traduzir a 

apuração do imposto nas seguintes fórmulas aritméticas: 

VL (/) n (x) a (-) p (=) IRPF Mensal 

IRPF Mensal (x) n = IRPF a pagar 

VL – Valor Líquido; n – número de meses; a – alíquota; p – parcela a deduzir 



 

DAJ Informa Página 10  

Cessão de precatório 
 

Opção para aqueles que não podem ou querem 

esperar o recebimento do precatório no próximo 

ano, a cessão de precatório tem tratamento 

diferente daquele estabelecido para o ren-

dimento recebido acumuladamente. Isso se 

deve pelo fato de se tratar de rendimento 

proveniente de alienação de um direito e 

não de rendimentos provenientes do traba-

lho. 

Assim, essa operação está sujeita a apura-

ção de ganho de capital no mês em que 

forem auferidos os rendimentos da aliena-

ção, sendo tributados em separado, à alí-

quota de 15% (quinze por cento). Isso im-

plica que esse valor não integrará a base de 

cálculo do imposto na DIRPF e o valor do 

imposto pago não poderá ser deduzido do 

devido na declaração. 

Para a apuração do ganho de capital na 

alienação de precatório, mister se faz o 

conhecimento do custo de aquisição na 

cessão. Para a primeira alienação do direi-

to, esse custo é igual a zero, o que, na prá-

tica, implica a tributação do valor rece-

bido pela alienação do precatório em 15%. 

Nas operações posteriores esse custo será igual 

ao valor pago pelo direito na cessão anterior. 

 

 

Art. 16. O credor de precatório poderá ceder, 

total ou parcialmente, seus créditos a tercei-

ros, independentemente da concordância do 

devedor, não se aplicando ao cessionário a 

preferência de que tratam os §§ 2º e 3º do art. 

100 da CF. 

 

Resolução CNJ nº 115/2010 
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Aposentadoria Especial  
 

A Constituição Federal garante a aposentadoria 

especial para os servidores portadores de defici-

ência, que exerçam atividade de risco e aqueles 

cujas atividades sejam exercidas sob condições 

especiais que prejudiquem a saúde ou a integri-

dade física. 

Ocorre que até a presente data não há a regula-

mentação prevista no Art. 40, §4º
1
 da Constitui-

ção Federal que estabelece que lei complemen-

tar definirá os critérios para estas aposentadori-

as. 

Desta forma, os servidores, mesmo que com-

provem que trabalham nas condições elencadas 

no §4º, do Art. 40 da Constituição Federal, es-

tão impedidos de contar o tempo para a aposen-

tadoria de forma diferenciada, diante dessa cru-

el omissão do Estado em elaborar a Lei Com-

plementar que permita o regular exercício de tal 

direito. 

Os trabalhadores da iniciativa privada estão 

amparados pela Lei nº 8.213/91, com a aposen-

tadoria especial prevista em seu art. 57
2
. 

                                            
1  Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, 

é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos 

pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional 

nº 41, 19.12.2003) 

 (...) 

 § 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, 

ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005) 

 I portadores de deficiência; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005) 

 II que exerçam atividades de risco; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005) 

 III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. (Incluído pela Emenda Constitu-

cional nº 47, de 2005) 

 

2  “Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições 

especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada pela 

Lei nº 9.032, de 1995) 

 § 1º A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. 

(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) 

 § 2º A data de início do benefício será fixada da mesma forma que a da aposentadoria por idade, conforme o disposto no art. 49. 

 § 3º A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho 

permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado. (Redação 

dada pela Lei nº 9.032, de 1995) 

 § 4º O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à 

saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) 

http://emendas/Emc/emc41.htm#art40
http://emendas/Emc/emc41.htm#art40
http://emendas/Emc/emc47.htm#art1
http://emendas/Emc/emc47.htm#art1
http://emendas/Emc/emc47.htm#art1
http://emendas/Emc/emc47.htm#art1
http://emendas/Emc/emc47.htm#art1
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Assim, necessário se fez a utilização do remédio constitucional denominado man-

dado de injunção para proteger o direito previsto na Constituição Federal à 

aposentadoria especial, cuja ausência de regulamentação – inércia do legis-

lador - cria obstáculo ao seu exercício que somente pode ser superado 

pela tutela judicial do Supremo Tribunal Federal.  

Nesse espeque, foram impetrados pelo SINDIRECEITA dois mandados 

de injunção: o mandado de injunção nº 1.474, que está sob a relatoria 

do Min. Ricardo Lewandowski e que versa sobre os incisos I, II e III do 

§4º, do Art. 40, da Constituição Federal; e o mandado de injunção nº 

4.216, que está sob a relatoria da Min. Carmem Lúcia, que versa apenas 

sobre o inciso III, do §4º, do Art. 40, da Constituição Federal (servido-

res cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que preju-

diquem a saúde ou a integridade física) e que teve decisão favorável 

proferida em 30 de abril de 2012, nos seguintes termos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Corte Suprema, desde o julgamento do MI 721, da relatoria do Min. Marco Aurélio, deferiu parcialmente o 

pedido do mandado de injunção sobre a mesma matéria, para determinar a aplicação do artigo 57, §1º, da Lei 

nº 8.213/1991, de modo a viabilizar a análise do requerimento de aposentadoria especial formulado por servi-

dora pública que realizara, por mais de 25 anos, atividade insalubre
3
. 

                                                                                                                                                                
 § 5º O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após 

a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, 

para efeito de concessão de qualquer benefício. (Incluído pela Lei nº 9.032, de 1995) 

 § 6º O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei n
o

 8.212, de 24 de 

julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita 

a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. (Redação dada pela Lei nº 9.732, de 11.12.98) 

 § 7º O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito às condições especiais referidas 

no caput. (Incluído pela Lei nº 9.732, de 11.12.98) 

 § 8º Aplica-se o disposto no art. 46 ao segurado aposentado nos termos deste artigo que continuar no exercício de atividade ou operação que o sujeite 

aos agentes nocivos constantes da relação referida no art. 58 desta Lei.(Incluído pela Lei nº 9.732, de 11.12.98)” 

3  MANDADO DE INJUNÇÃO - NATUREZA. Conforme disposto no inciso LXXI do artigo 5º da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de injun-

ção quando necessário ao exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Há ação 
mandamental e não simplesmente declaratória de omissão. A carga de declaração não é objeto da impetração, mas premissa da ordem a ser formalizada. 

MANDADO DE INJUNÇÃO - DECISÃO - BALIZAS. Tratando-se de processo subjetivo, a decisão possui eficácia considerada a relação jurídica nele revelada. 

APOSENTADORIA - TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS - PREJUÍZO À SAÚDE DO SERVIDOR - INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR - ARTIGO 
40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Inexistente a disciplina específica da aposentadoria especial do servidor, impõe-se a adoção, via pronunciamento judici-

al, daquela própria aos trabalhadores em geral - artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91.(Mandado de Injunção 721/DF, rel. Min. Marco Aurélio, data do julgamento 

30/08/2007 pelo Tribunal Pleno, publicado no DJ em 30/11/2007, pp 0029) 

 

Os Analistas-Tributários estão expos-
tos à radiação ionizante proveniente 
de scaner no trabalho aduaneiro 

“Pelo exposto, reconheço caracterizada a mora legislativa quanto ao 

art. 40, §4º, inciso III, da Constituição da República e concedo par-

cialmente a ordem pleiteada para garantir aos servidores substituí-

dos nesta ação o direito de ter o seu pedido administrativo de apo-

sentadoria especial analisado pela autoridade administrativa compe-

tente à luz do art. 57 da Lei nº 8.213/1991, que será aplicado, se for 

o caso, no que couber.” 
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Orientação que se repetiu no julgamento do MI 795, da relatoria da Min. Carmem Lúcia, ocasião em que o 

Plenário do Supremo Tribunal Federal autorizou aos Ministros que decidam monocraticamente e definitiva-

mente os casos idênticos aos MI 721, 758 e 795. 

Após os julgamentos dos mandados de injunção retromencionados 

foram proferidas decisões análogas em vários mandados de injunção 

sobre aposentadoria especial de servidores públicos
4
, em todas as deci-

sões a ordem foi deferida parcialmente para determinar a análise do 

caso concreto dos impetrantes à luz do disposto na Lei nº 8.213/91 e 

anexo IV do Decreto nº 3.048/99, norma que regulamenta a aposenta-

doria especial aos trabalhadores em geral. 

Assim, as decisões proferidas pelo Excelso Supremo Tribunal Federal 

não determinam a concessão da aposentadoria especial para cada um 

dos impetrantes dos mandados de injunção, mas determinam que a 

autoridade administrativa analise o caso concreto com base no diploma 

normativo que disciplina a concessão da aposentadoria especial aos 

trabalhadores do setor privado. 

De fato, cabe à Administração Pública, após a decisão do 

mandado de injunção, indicar quais as balizas para a conces-

são da aposentadoria especial, analisando, caso a caso, a si-

tuação de cada servidor. 

Nesse sentido foi expedida a Instrução Normativa MPS/SPS 

nº 1, de 22 de julho de 2010
5
, da lavra do Secretário de 

ticas de Previdência Social, que estabeleceu as instruções 

para o reconhecimento do tempo de serviço público exercido 

sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a inte-

gridade física pelos regimes próprios de previdência social 

para fins de concessão de aposentadoria especial aos servido-

res públicos amparados por Mandado de Injunção. 

Segundo a Instrução Normativa acima citada o servidor ampa-

rado por decisão de mandado de injunção deverá instruir o re-

querimento de reconhecimento de tempo de atividade especial com os documentos arrolados na forma dos 

seus Arts. 7º ao Art. 10 
6
 e a regra que será aplicada à aposentadoria especial quanto ao cálculo e quanto à 

                                            
4 MI 788, MI 925, MI 1.328, MI 1.527, MI 1.120, MI 1.785, MI 2.701, MI 1.493. 

5 Publicada no D.O.U de 27/07/2010 

6     Art. 7º O procedimento de reconhecimento de tempo de atividade especial pelo órgão competente da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, incluídas as suas autarquias e fundações, deverá ser instruído com os seguintes documentos: 

 I - formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais; 

 II - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT, observado o disposto no art. 9º, ou os documentos aceitos em substituição àquele, 

consoante o art. 10; 

 III - parecer da perícia médica, em relação ao enquadramento por exposição a agentes nocivos, na forma do art. 11. 

 

 Art. 8º O formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais de que trata o inciso I do art. 7º é o modelo de documento institu-

ído para o regime geral de previdência social, segundo seu período de vigência, sob as siglas SB-40, DISES-BE 5235, DSS-8030 ou DIRBEN 8030, que serão 

aceitos, quando emitidos até 31 de dezembro de 2003, e o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, que é o formulário exigido a partir de 1º de janeiro de 2004. 

 Parágrafo único. O formulário será emitido pelo órgão ou entidade responsável pelos assentamentos funcionais do servidor público no correspondente 

período de exercício das atribuições do cargo. 

A exposição a agentes biológicos tam-
bém põe em risco os servidores 

Contêineres fechados trazem surpresas que vão 
desde explosivos a substâncias tóxicas 
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forma de reajuste é a regra prevista no Art. 40, §§ 2º, 3º, 8º e 17 da Constituição Federal, isto é, cálculo pela 

média das contribuições do servidor e reajuste na mesma data e com o mesmo índice em que se der o reajuste 

dos benefícios do regime geral da previdência social na forma do Art. 15, da Lei nº 10.887/2004. 

A Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento – SRHMP 

publicou a Orientação Normativa SRH/MPOG nº 10, de 05 de novembro de 2010, 

para estabelecer orientação aos órgãos e entidades integrantes do SIPEC quanto à 

concessão de aposentadoria especial de que trata o art. 57 da Lei nº 8.213, de 24 

de julho de 1991, aos servidores públicos federais amparados por Mandados de 

Injunção. 

A Orientação do Ministério do Planejamento prevê como se dará a aposentadoria especial do servidor que 

exerceu atividades em condições especiais, submetido a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou 

associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período de 25 anos de trabalho perma-

nente, não ocasional nem intermitente. 

Também aponta a aplicação da regra prevista na Lei nº 10.887/2004, ou seja, cálculo pela média das contribu-

ições e sem paridade. 

Prevê ainda a conversão do tempo especial em tempo comum, utilizando os fatores de conversão de 1,4 para o 

homem e 1,2 para a mulher. Neste caso, o servidor poderá se aposentar pela regra prevista no Art. 40, da 

Constituição Federal, pela regra do Art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 ou ainda pela regra do Art. 

3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. 

                                                                                                                                                                
 

 Art. 9º O LTCAT será expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho que integre, de preferência, o quadro funcional da 

Administração Pública responsável pelo levantamento ambiental, podendo esse encargo ser atribuído a terceiro que comprove o mesmo requisito de habilitação 

técnica. 

 § 1º O enquadramento de atividade especial por exposição ao agente físico ruído, em qualquer época da prestação do labor, exige laudo técnico pericial. 

 § 2º Em relação aos demais agentes nocivos, o laudo técnico pericial será obrigatório para os períodos laborados a partir de 14 de outubro de 1996, 

data de publicação da Medida Provisória nº 1.523, posteriormente convertida na Lei nº 9.528, de 10de dezembro de 1997. 

 § 3º É admitido o laudo técnico emitido em data anterior ou posterior ao exercício da atividade do servidor, se não houve alteração no ambiente de 

trabalho ou em sua organização, desde que haja ratificação, nesse sentido, pelo responsável técnico a que se refere o caput. 

 § 4º Não serão aceitos: 

 I - laudo relativo a atividade diversa, salvo quando efetuada no mesmo órgão público; 

 II - laudo relativo a órgão público ou equipamento diversos, ainda que as funções sejam similares; 

 III - laudo realizado em localidade diversa daquela em que houve o exercício da atividade; 

 

 Art. 10. Poderão ser aceitos em substituição ao LTCAT, ou ainda de forma complementar a este, os seguintes documentos: 

 I - laudos técnico-periciais emitidos por determinação da Justiça do Trabalho, em ações trabalhistas, acordos ou dissídios coletivos; 

 II - laudos emitidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro); 

 III - laudos emitidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, ou, ainda, pelas Delegacias Regionais do Trabalho - DRT; 

 IV - laudos individuais acompanhados de: 

 a) autorização escrita do órgão administrativo competente, se o levantamento ambiental ficar a cargo de responsável técnico não integrante do quadro 

funcional da respectiva Administração; 

 b) cópia do documento de habilitação profissional do engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, indicando sua especialidade; 

 c) nome e identificação do servidor da Administração responsável pelo acompanhamento do levantamento ambiental, quando a emissão do laudo ficar a 

cargo de profissional não pertencente ao quadro efetivo dos funcionários; 

 d) data e local da realização da perícia. 

 V - demonstrações ambientais constantes dos seguintes documentos: 

 a) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA; 

 b) Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR; 

 c) Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - PCMAT; 

 d) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO. 
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A ON SRH/MPOG nº 10/2010 prevê ainda em seu Art. 12
7
, que o servidor deverá requerer o benefício apre-

sentando a cópia da decisão do Mandado de Injunção, na qual conste o nome do substituído ou da categoria 

profissional – em caso de mandado de injunção coletivo; uma declaração ou contracheque comprovando vín-

culo com o substituto na ação, quando o mandado de injunção for impetrado por substituto processual (como 

é caso do SINDIRECEITA), além dos documentos previstos no Art. 7º, da Instrução Normativa MPS/SPS nº 

1, de 22 de julho de 2010. 

O SINDIRECEITA, após a decisão do mandado de injunção, solici-

tou à Receita Federal do Brasil informações sobre os procedimentos 

que serão adotados junto aos pedidos de aposentadoria especial dos 

seus filiados. Até a presente data não há nenhuma aposentadoria es-

pecial ou conversão de tempo especial em tempo comum já deferida 

na Receita Federal, mesmo para os servidores que já estavam abarca-

dos por decisão proferida em mandado de injunção. 

A Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas da Receita Federal do Brasil – COGEP irá encaminhar para as 

unidades de Recursos Humanos orientações gerais para que possam informar os seus servidores como instruir 

os seus requerimentos.  

A análise dos requerimentos dos servidores para aposentadoria especial ou conversão de tempo especial em 

tempo comum será feitas à luz da Lei nº 8.213/91, no que couber, e ainda, de acordo com as balizas estabele-

cidas na Instrução Normativa do MPS/SPS nº 1, de 22 de julho de 2010 e Orientação Normativa SRH/MPOG 

nº 10, de 05 de novembro de 2010. 

Essas balizas indicadas pela Administração terão validade até a publicação de lei complementar que discipline 

a matéria. 

 

Ajuda de custo em remoção 
 

Recentemente, a Turma Nacional de Uniformização dos 

Juizados Especiais Federais decidiu sobre a possibilidade 

do recebimento de ajuda de custo nos concursos de remo-

ção realizados pela Administração Federal. A decisão tem 

lastro no entendimento que o interesse público se materia-

liza quando a Administração disponibiliza cargo para pre-

enchimento via concurso de remoção, não importando o 

interesse subsequente do servidor em preencher o cargo 

disponível. 

Veja a ementa da decisão: 

                                            
7  Art. 12. Para a concessão do benefício da aposentadoria especial e para a conversão de tempo especial em tempo comum, no caso em que o servidor 

esteja amparado por decisão em Mandado de Injunção julgado pelo Supremo Tribunal Federal, é obrigatória a instrução do procedimento administrativo de reco-
nhecimento do tempo de serviço público exercido sob condições especiais, prejudiciais à saúde ou à integridade física, nos moldes disciplinados pela Instrução 

Normativa nº 1, de 22 de julho de 2010, publicada no D.O.U de 27 de julho de 2010, da Secretaria de Políticas de Previdência Social - SPS, inclusive com a juntada 

dos seguintes documentos: 

 I - cópia da decisão do Mandado de Injunção, na qual conste o nome do substituído ou da categoria profissional, quando for o caso; e 

 II - declaração ou contracheque comprovando vínculo com o substituto na ação, quando for o caso. 
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ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 

SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO A PEDIDO. INTERESSE DO SERVIÇO. AJUDA DE 

CUSTO. DIREITO RECONHECIDO. PROVIMENTO DO INCIDENTE. PROCEDÊNCIA 

DO PEDIDO AUTORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. EXCLUSÃO. QUESTÃO DE ORDEM 2 DA TNU C/C O ART. 55, CAPUT, 

DA LEI 9.099/95. 1. O interesse do serviço na remoção está presente no oferecimento do 

cargo vago e não no procedimento administrativo tomado para preenchê-lo, criando-se, a 

partir daí, o direito do agente público de exigir a ajuda de custo. (Cf. STJ, AgRg no RESP 

779.276/SC, Sexta Turma, Desembargador convocado Celso Limongi, DJ 18/05/2009; A-

gRg no RESP 714.297/SC, Sexta Turma, Desembargadora convocada Jane Silva, DJ 

01/12/2008.) 2. Pedido de uniformização provido. Procedência do pedido autoral, com ex-

clusão dos horários advocatícios fixados no acórdão recorrido. 

A DAJ do Sindireceita já estuda medida cabível para salvaguardar o direito de todos os filiados que foram 

removidos nos últimos 5 (cinco) anos, devendo estes entrar em contato com a DAJ o quanto antes para evitar 

o transcurso do prazo prescricional. 

 
 

Sucateamento das lanchas de patrulha da RFB 
 
A Diretoria de Assuntos Jurídicos realizou estudo so-

bre as repercussões jurídicas do abandono e sucatea-

mento de lanchas de patrulha adquiridas a alto preço 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. A justifi-

cativa da RFB, como sempre, é a falta de recursos. 

O estudo foi entregue ao Conselho Nacional de Repre-

sentantes Estaduais que indicará as providências a se-

rem adotadas para que as lanchas hoje inoperantes 

possam novamente servir à vigilância e repressão ao 

contrabando e descaminho nas vias fluviais e maríti-

mas de nosso país. 

 

Cremos que os sindicatos de servidores públicos, 

além de sua missão corporativa em favor da cate-

goria, tem o dever moral de denunciar essas situa-

ções, que implicam na fragilização de todo o Esta-

do Brasileiro.  

A DAJ do Sindireceita continuará contribuindo 

com essa causa. Não podemos admitir que restri-

ções orçamentárias sirvam de desculpa para o a-

bandono da coisa pública.  

 

“O direito positivo não confere 

apenas poderes aos adminis-

tradores públicos. Ao contrá-

rio, estabelece também certos 

deveres que devem ser por eles 

cumpridos para evitar sejam 

responsabilizados pelo des-

cumprimento.” 
 

José dos Santos Carvalho Filho 
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CGU divulga Lei de Acesso à Informação 
 

A Controladoria Geral da União divulga em sua página o início da vi-

gência da Lei de Acesso à Informação. Caberá ao órgão papel funda-

mental na fiscalização e repressão ao descumprimento da norma, 

que visa dar maior efetividade ao princípio constitucional da publi-

cidade. Abaixo reproduzimos a nota da CGU: 

A Lei nº 12.527, sancionada em 18 de novembro de 2011, pela 

Presidenta da República, Dilma Roussef, regulamenta o direito 

constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas e é 

aplicável aos três Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, com vigência depois de decorridos 180 

(cento e oitenta) dias da publicação. Sua sanção representa mais 

um importante passo para a consolidação do regime democrático 

brasileiro e para o fortalecimento das políticas de transparência públi-

ca. Conheça o texto completo da lei. 

A Lei institui como princípio fundamental que o acesso à informação pública é a regra, e o sigilo somente a 

exceção. Para garantir o exercício pleno do direito de acesso previsto na Constituição Federal, a Lei define 

os mecanismos, prazos e procedimentos para a entrega das informações solicitadas à administração pública 

pelos cidadãos. Além disso, a Lei determina que os órgãos e entidades públicas deverão divulgar um rol mí-

nimo de informações proativamente por meio da internet. 

As regras para a classificação de informações sigilosas, aquelas deverão ter o seu acesso restrito por deter-

minado período de tempo, são rigorosas e justificam-se pela salvaguarda da segurança do Estado ou da pró-

pria sociedade. Também estão previstas medidas de responsabilização dos agentes públicos que retardarem 

ou negarem indevidamente a entrega de informações. 

O Brasil tem agora o desafio de assegurar a implementa-

ção efetiva da Lei, enfrentando questões de natureza cul-

tural, técnica, tecnológica e de caráter administrativo 

para a operacionalização do sistema de acesso às infor-

mações públicas. Um ponto fundamental nesse processo 

será a capacitação dos servidores, dado que sua atuação 

será fundamental para o sucesso dessa implementação. 

A CGU, como responsável pela coordenação dos esfor-

ços de implementação no âmbito do Governo Federal, 

adotará medidas para apoiar a capacitação dos servido-

res públicos federais, a estruturação dos serviços de in-

formações ao cidadão em órgãos e entidades do Poder 

Executivo Federal e o estabelecimento de procedimentos 

para o funcionamento do sistema de acesso a informa-

ções públicas. A Controladoria-Geral da União será uma 

instância responsável por decidir sobre recursos a pedi-

dos de informação negados no âmbito do Executivo Fe-

deral.
8  

                                            
8 Notícia retirada do site: http://www.cgu.gov.br/acessoainformacaoGOV/acesso-informacao-

brasil/legislacao-integra.asp 

 

http://www.cgu.gov.br/acessoainformacaoGOV/acesso-informacao-brasil/legislacao-integra-texto-completo.asp
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A DAJ atende demandas in-

dividuais relacionadas ao 

trabalho dos Analistas-

Tributários em todo o país! 

Precisando, contate-nos. 

Gerônimo L. Sartori (CEDS-RS), Dr. Rui Fernando, Dra. Alessandra Damian (DAJ), 

João Jacques (DAJ) e Dr. Felipe Néri 

Estrutura da DAJ no Rio Grande do Sul 
 

Dando continuidade ao plano de trabalho de 2012, a 

Diretoria de Assuntos Jurídicos do Sindireceita visi-

tou, no dia 12/04/2012, o escritório de advocacia 

contratado para atender as demandas individuais dos 

filiados do Rio Grande do Sul e Conselho Estadual 

de Delegacias Sindicais (CEDS) daquele Estado. 

O escritório Silveira Martins Hübner Advogados, é 

constituído pelos sócios Felipe Néri Dresch da Sil-

veira, Amarildo Maciel Martins e Rui Fernando 

Hübner e tem seu escritório localizado na rua da Re-

pública nº 493, cj.402 - Cidade Baixa. 

Parceiros de longa data do CEDS-RS com quem fir-

maram contrato pioneiro, os advogados têm excelen-

te avaliação dos filiados e dirigentes sindicais atendi-

dos. Já há algum tempo, os custos mensais foram 

assumidos pela Diretoria Executiva Nacional, à se-

melhança do que ocorre nos demais Estados com 

estrutura terceirizada; 

Com a intenção de tornar ainda mais 

produtiva essa parceria, a DAJ pretende 

expandir o objeto do contrato vigente, de 

forma a assemelhá-lo com os firmados 

com os escritórios do Rio de Janeiro-RJ.  

O escritório está estudando com carinho 

essa nova empreitada e logo nos comu-

nicará sobre a possibilidade de atender 

essa nova demanda. 

As demandas individuais devem relacio-

nar-se à atividade profissional de Analis-

ta-Tributário e serem encaminhadas a-

través do CEDS-RS ao escritório contra-

tado.  
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Novas ações propostas  
 
O Sindireceita firmou contrato com o escritório 

Mota & Advogados Associados para a proposição 

de novas ações coletivas em favor dos filiados. 

A ação de Revisão Geral versa sobre o descum-

primento sistemático da norma constitucional que 

determina a revisão geral anual da remuneração 

dos servidores públicos. A tese inicial está em fase 

final de produção e logo saberemos que vara fede-

ral analisará os pedidos. 

Outras duas ações contratadas já foram propostas 

pelo escritório. A ação ordinária de número 

0022535.20.2012.4.01.3400 foi distribuída dia 

11/05/2012 e tramitará perante a 3º Vara Federal e 

trata do reajuste das pensões e proventos de apo-

sentadorias por invalidez e compulsória concedidas 

após a EC 41/2003, com base nos mesmos percen-

tuais aplicados ao RGPS. A segunda (Mandado de 

Injunção nº 4753/2012)  pleiteia a extensão da li-

cença paternidade para o mesmo prazo da licença 

maternidade nos casos de família monoparental 

(constituída, nesse caso, pelo pai e descendentes 

naturais ou adotivos) e foi distribuída para a Minis-

tra Rosa Weber. 

 

Ações em andamento 
 

 

 

 
 

Com a intenção de manter o filiado informado sobre o andamento das principais ações coletivas em curso, 

apresentamos nessa seção seu último andamento. 

a) GDAT - Mandado de Segurança nº 

1999.34.00.028299-1/DF: A execução da GDAT já 

está chegando numa etapa final, o cumprimento de 

sentença nº 58105-38.2010.4.01.3400 está com a 

contadoria para atualização dos cálculos. 

b) 28,86% de 1994 – Ação nº 94.00.07787-4/DF: A 

execução do processo dos 28,86% de 94 também 

está se aproximando do final, já foi homologado 

acordo com a União (a apelação da União versava 

apenas sobre a litispendência e a forma de cálculo 

dos 28,86% sobre o DAS),  o processo retornou para 

a 8º Vara Federal do Distrito Federal e aguardamos 

que o juiz encaminhe o processo para a contadoria 

para atualização dos cálculos. 

c) 28,86% de 1997 – Ação nº 97.00.06379-8/DF: O 

processo de 28,86% de 97 está em fase de execução, 

o juiz do processo havia limitado à execução aos 

servidores do estado do Ceará, o Dr. Nabor Bulhões 

recorreu da decisão por meio de agravo de instru-

mento e o efeito suspensivo foi deferido para a exe-

cução prosseguir. 

d) 28,86% de 1998 – Ação nº 1998.34.00.000456-

6/DF: O processo de 28,86% de 98 está em fase de 

execução, a União está apresentando os valores dos 

cálculos e depois será aberto vista para o 

SINDIRECEITA. 

e) 28,86% de 2003 – Ação nº 2003.34.00.021915-

5/DF: O SINDIRECEITA, por meio do escritório 

contratado, está providenciando a documentação 

para ajuizar a execução do processo. 

f) RAV DEVIDA – Ação nº 97.00.02762-7/PE: 

Lembramos que o processo da RAV DEVIDA foi 

desmembrado em 12 processos de execução em gru-

Últimos andamentos 

Ações Coletivas 
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pos de cerca de 1.000 integrantes cada (com exceção 

do processo formado com prioridades que totalizou 

2.272 pessoas). O processo formado com as priori-

dades começou a ser inscrito no ano passado (2011) 

quando foram inscritos os precatórios de 420 inte-

grantes, que estão sendo pagos agora no mês de 

maio de 2012. Os advogados estão trabalhando para 

inscrever os demais processos de execução. Os pro-

cessos que foram formados com os lotes 01, 02 e 03 

já estão ganhando número de precatório. Consultan-

do pelo número do CPF no site www.trf5.jus.br o 

filiado poderá saber se já existe precatório cadastra-

do em seu nome. 

g) 3,17% - Ação nº 2000.34.00.002101-1/DF: A 

ação foi julgada no Tribunal Regional Federal da 1º 

Região. A União recorreu por meio de recurso espe-

cial, que foi inadmitido. A União, então, recorreu da 

decisão que inadmitiu o seu recurso por meio de 

agravo. O Dr. Roger foi intimado para apresentar 

resposta ao recurso da União e a reposta foi apresen-

tada em 10/05/2012. 

CRA e CRC, a desnecessidade de inscrição do Analista-Tributário 

 
Os Conselhos Federais de Contabilida-

de e Administração entendem ser ne-

cessária a inscrição de Analistas-

Tributários com formação acadêmica 

nos cursos superiores de Ciências Con-

tábeis e Administração de Empresas, 

respectivamente, em seus registros para 

que possam exercer suas atividades 

enquanto servidores públicos. O Sindi-

receita discorda desse entendimento, vez que o 

cargo de Analista-Tributário não é privativo de 

Contador ou de Administrador de Empresas. 

Por esse motivo, o Sindireceita ofere-

ceu as ações ordinárias de números 

2005.34.00.015554-7/DF e 

2005.34.00.020342-8/DF objetivando 

obter declaração jurisdicional de ile-

galidade dessas exigências, pedindo 

ainda que o desligamento dos Analis-

tas-Tributários, porventura já inscri-

tos, ocorresse sem qualquer ônus para 

o servidor, inclusive eximindo-os dos 

valores de anuidades a partir da data 

do requerimento. 

Em 02/08/05, o juiz deferiu em parte a tutela ante-

cipada contra o CFC, autorizando o desligamento 

dos então Técnicos da Receita Federal dos Conse-

lhos Regionais de Contabilidade, sem encargos, 

nos seguintes termos: “Ante o exposto, conheço 

em parte, a antecipação de tutela ao fito de garantir 

o desligamento dos filiados do Autor dos Conse-

lhos Regionais de Contabilidade, sem a exigência 

de taxa. multa ou anuidade após o pe-

dido de cancelamento da inscrição.” 

Já no processo movido contra o CFA, 

obtivemos a tutela antecipada em 

07/10/2005 para que os pedidos de 

desligamento fossem deferidos. Essa 

decisão foi confirmada pela sentença 

com exame de mérito (proferida em 

04/03/2008) que garantiu o direito dos Analistas-

Tributários que solicitarem o desligamento do 

Conselho de Administração de obter o deferimento 

dos seus pedidos. 

Para nossa surpresa, em 23/06/2008, 

decorridos três anos do deferimento da 

tutela antecipada contra do CFC, o juiz 

proferiu sentença alegando ilegitimi-

dade das partes (do Conselho Federal 

de Contabilidade). O Sindireceita in-

terpôs recurso de apelação. Os autos 

foram distribuídos no Tribunal Regio-

nal Federal de 1º Região, em 02/02/09, 

ao Desembargador Federal Luciano 

Tolentino Amaral. O Sindireceita está acompa-

nhando diretamente esta ação e demonstrará aos 

julgadores que o recurso de apelação deverá ser 

provido. 

Assim, ambos os processos estão em grau de recur-

so, sendo o do CFC oferecido pelo Sindireceita e o 

do CFA oferecido por esse conselho. Estamos con-

fiantes quanto ao deslinde das ações. 
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Promoção à saúde ocupacional e prevenção aos acidentes do traba-

lho no serviço público federal 

 

Fernando Dawczuk Thomaz 

 

INTRODUÇÃO 

 

Através do presente texto iremos discorrer de maneira su-

cinta, sem intenção de esgotar o tema, sobre a necessidade 

da promoção à saúde do servidor público federal, bem co-

mo sobre a imprescindibilidade da prevenção aos acidentes 

do trabalho no serviço público, abordando algumas normas 

existentes, bem como a necessidade de criação de outras 

que garantam o direito à preservação à saúde do servidor. 

BREVE HISTÓRICO  

 

Nos primórdios da humanidade o trabalho era visto como 

um castigo, uma imposição ao homem por força de sua de-

sobediência sendo amplamente conhecida a passagem bíbli-

ca em que Deus sentencia Adão lhe dizendo: “Do suor do 

teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, porque 

dela foste tomado: porquanto és pó e ao pó tornarás.” 

Com o passar dos anos o significado de trabalho começou a evoluir, sendo visto como uma possibilidade de 

liberdade e de elevação de espírito, mas mesmo com o aperfeiçoamento do conceito de trabalho não existiu 

antes do século XVIII qualquer preocupação com o direito à saúde do trabalhador, nem tampouco em preven-

ção aos acidentes do trabalho, pois nesse período não havia a valorização do trabalho como um direito social, 

nem a preocupação em se preservar a dignidade da pessoa humana. 

Com a revolução industrial ocorreu verdadeira modernização dos meios de produção, havendo então notícia 

do surgimento de doenças e acidentes decorrentes do trabalho, surgindo assim a necessidade da elaboração de 

normas que garantissem a salubridade do ambiente laboral, motivo pelo qual o direito passou a tutelar condi-

ções mínimas de segurança e promoção à saúde dos trabalhadores. 

A falta de fiscalização por parte das autoridades públicas e o esgotamento da força laboral em desrespeito à 

dignidade humana foram circunstâncias que culminaram com a inobservância do direito à saúde do trabalha-

dor por longo período, em um passado não muito distante, dando causa a inúmeros acidentes de trabalho que 

Painel Jurídico 
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atingiram níveis alarmantes, já que estatística divulgada pela Organização Internacional do Trabalho demons-

trou que no ano de 1985 a cada três minutos um trabalhador tinha a vida ceifada em razão de seu labor, sendo 

que no ano de 2005 chegaram a ocorrer 270 milhões de acidentes do trabalho no mundo, uma média de 740 

mil por dia e nove por segundo, fatores que fizeram com que a sociedade se voltasse com mais preocupação à 

saúde do trabalhador em seu ambiente de trabalho. 

DO DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE NO TRABALHO  

 

No âmbito do serviço público federal a promoção à saúde do trabalhador e a prevenção aos acidentes do tra-

balho não dispõem da devida atenção das autoridades públicas, já que embora existam algumas normas de 

regência, a legislação não está adequada à realidade fática e inexistem medidas de efetiva aplicação da ínfima 

legislação que discorre sobre a saúde do servidor público. 

A situação é muito preocupante, pois nos dias atuais, não são poucos os casos que servidores públicos se apo-

sentam por invalidez devido a problemas contraídos em razão de suas atividades laborativas, quer por aciden-

tes físicos, quer por problemas psiquiátricos advindos da grande pressão que existe na Administração Pública 

em razão da excessiva quantidade de serviço, da precariedade das condições de trabalho e até de eventuais 

assédios dos quais são vítimas por parte de seus próprios colegas de trabalho. 

Assédio moral, assédio sexual, acidentes simplórios, bem como a falta de tratamento adequado a doenças cor-

riqueiras contraídas por problemas no trabalho são causas de baixas nos quadros da Administração que pode-

riam ser facilmente evitadas desde que houvesse uma efetiva prevenção à saúde dos servidores. 

A Organização Internacional do Trabalho através da edição de convenções em prol da garantia dos direitos 

mínimos dos trabalhadores estabelece algumas regras em âmbito internacional que discorrem sobre a necessi-

dade de prevenção à saúde no âmbito laboral, aplicáveis tanto à iniciativa privada quanto ao setor público, 

sendo que destacando o direito à promoção da saúde do trabalhador a convenção n.º 155, da qual o Brasil é 

signatário, dispõe em seu artigo 4º que: 

“Todo membro deverá, em consulta com as organizações mais representativas de empregadores e trabalhado-

res, e levando em conta as condições e as práticas nacionais, formular, pôr em prática e reexaminar periodi-

camente uma política nacional coerente em matéria de segurança e saúde dos trabalhadores e o meio ambiente 

do trabalho. 

Essa política terá como objetivo prevenir os acidentes e os danos à saúde que forem consequência do trabalho 

e tenham relação com a atividade de trabalho, ou se apresentarem, durante o trabalho reduzindo ao mínimo, 

na medida que for razoável e possível, as causas dos riscos inerentes ao meio ambiente do trabalho.” (Grifos 

não constantes no original) 

No mesmo diapasão a lei fundamental brasileira, fundada na dignidade da pessoa humana (art. 1, III) e nos 

valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (art.1, IV) escalona a saúde como um direito social (art.6), que 

deve ser deferido a todo cidadão (art. 196), inclusive em âmbito laboral, garantindo também o direito a um 

meio ambiente saudável (art. 225), preceito aplicável no âmbito do trabalho. 

A interpretação sistemática desses dispositivos constitucionais deve pautar-se à luz do direito fundamental da 

dignidade da pessoa humana, já que hoje em dia o trabalho é atrelado à dignidade do ser humano e ao aperfei-
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çoamento do espírito, pois valoriza o homem e proporciona condições para as realizações materiais de sua 

personalidade. 

É direito de todo trabalhador ter assegurado um trabalho em que possa ser respeitado, com condições mínimas 

de higiene, saúde e segurança, além da redução dos riscos inerentes à atividade, sendo este um direito funda-

mental previsto no inciso XXII do artigo 7º de nossa Constituição Federal, conforme texto abaixo transcrito: 

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 

social:  

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;” (Grifos 

não constantes no original) 

Assim, com base no mencionado dispositivo constitucional tem crescido os debate sobre a necessidade de 

promoção à saúde do trabalhador, sendo que após a realização de várias discussões, encontros e oficinas sobre 

a saúde pública do servidor o governo federal, em ato louvável, editou o decreto n.º 6.833 de 29 de Abril de 

2009, que institui o subsistema integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público, que tem seu objetivo ins-

culpido no artigo 2º do mencionado decreto que passamos a transcrever: 

“O SIASS tem por objetivo de coordenar e integrar ações e programas nas áreas de assistência à saúde, perici-

al oficial, promoção e acompanhamento da saúde dos servidores da administração federal direta, autárquica e 

fundacional, de acordo com a política de atenção à saúde e segurança do servidor público federal, estabelecida 

pelo governo.” (Grifos não constantes no original) 

Em continuidade a edição das normas de respeito à saúde do servidor público e visando implementar as dire-

trizes básicas ao funcionamento do Subsistema Integrado à Atenção à Saúde do Servidor Público, a Secretaria 

de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão editou a portaria n.º 3 de 7 de 

Maio de 2010, que institui a Norma Operacional de Saúde do Servidor com objetivo de definir diretrizes ge-

rais de vigilância ao ambiente de trabalho e à saúde do servidor. 

Dispõe a referida norma sobre o conceito de acidente em serviço, ambiente e condições de trabalho, preven-

ção, riscos e processos do trabalho, além de medidas de proteção e vigilância à saúde do servidor. Declara 

ainda, que a promoção à saúde e à prevenção aos acidentes do trabalho no âmbito do serviço público federal 

devem ser realizadas de forma coletivizada, com participação efetiva dos servidores, que terão acesso à in-

formação e oportunidade de participar das estratégias à vigilância à saúde do servidor. 

Outro ponto interessante previsto na mencionada portaria é a criação da CISSP – Comissão Interna de Saúde 

do Servidor Público, visando propor ações voltadas à humanização e melhoria do ambiente de trabalho, à pre-

venção aos acidentes do trabalho, bem como aos agravos à saúde e doenças relacionadas ao trabalho, com 

participação efetiva dos servidores públicos, algo equiparado à CIPA – Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes do Trabalho, existente no âmbito privado. 

Embora a Instituição do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor, bem como a edição da Norma 

Operacional de Saúde do Servidor sejam um grande avanço declinamos que ainda há muito trabalho a ser fei-

to para o resguardo do direito à saúde dos servidores no ambiente de trabalho, com a implementação de uma 

efetiva fiscalização sobre as condições laborais, além da edição de normas que disciplinem a necessidade de 
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treinamento e disponibilização de equipamentos de proteção àqueles servidores que trabalhem em condições 

mais acentuadas de risco à saúde.  

O fato de estarem sujeitos ao regime jurídico administrativo não pode subsidiar que servidores públicos esta-

tutários fiquem desprotegidos em relação ao direito constitucionalmente garantido à saúde no trabalho. En-

quanto não forem criadas normas eficazes no âmbito do serviço público, entendemos ser completamente cabí-

vel a aplicação dos preceitos contidos na legislação trabalhista aos servidores públicos, no que tange à saúde e 

segurança do trabalho, da mesma forma que foi estendida a aplicação da lei de greve do setor privado aos ser-

vidores estatutários, tendo em vista o vácuo legislativo sobre a matéria, pois pensando diferente, chegaríamos 

ao extremo de afirmar que em um ambiente de trabalho onde laborem funcionários com vínculo celetista e 

estatutário a primeira categoria estaria protegida por norma específica, enquanto a segunda categoria estaria 

descoberta em razão de inércia legislativa. 

CONCLUSÃO 

 

Embora haja movimento significativo da Administração Pública no sentido de garantir um efetivo trabalho de 

promoção à saúde do trabalhador e à prevenção aos acidentes do trabalho no serviço público federal, declina-

mos que ainda há um longo caminho a ser trilhado em busca da efetiva proteção à higidez física e psicológica 

do servidor público na administração federal. 

Deve ser implementado um plano de controle dos efetivos meios de proteção à saúde do servidor, quer do 

âmbito físico, quer do âmbito psicológico, normatizando a necessidade de treinamentos periódicos, a distribu-

ição de equipamentos de proteção, além da devida atenção aos servidores que trabalhem em condições degra-

dantes à saúde, com a efetiva valorização do trabalho na administração. 

Com a proteção ao direito à saúde do trabalhador ganha o servidor que passa a trabalhar com maior satisfação 

e ganha o poder público que terá menores índices de baixas em seu efetivo, proporcionando um atendimento 

mais eficiente à população. Servidor valorizado é sinônimo de uma administração de qualidade. 
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