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RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM BRASÍLIA 05 e 06/03/2009

Ao ser convidado para as funções de Secretário para Assuntos Jurídicos, tive o
entendimento que esta área é importante para se dar visibilidade positiva de uma gestão.
Normalmente a maioria das pessoas que postulam ou reivindicam o apoio do SINTSEPGO para resolver algum problema, vem algum tempo depois, demonstrar sua insatisfação
ou, fala mal dos nossos serviços. Em regra geral, o defeito está, segundo alguns apanhados,
no advogado. Falta agilidade nas ações do profissional, segundo nossas conclusões.
Este assunto já foi pauta em algumas discussões. Não temos dúvida alguma, existe
um passivo inestimável de assuntos pendentes de interesse meramente administrativo e um
sem conta de interesses pessoais.
Os assuntos a que estou me referindo, basicamente são de filiados do SINTSEP-GO ou
de seus filhos, cônjuges e até mesmo netos, que buscam revolver problemas funcionais que
normalmente deveriam ser tratados diretamente pelos interessados em seus Órgãos de
origem funcional ou recorrem a situações especiais como revisional de prestações de
veículos, problemas da vara de família e em alguns casos envolvendo varas criminais.
Nas questões funcionais, as unidades administrativas centrais dos Órgãos estão em
Brasília e a solução passa pelo SINTSEP-GO e sempre, através do Advogado Manuel Oliveira,
que todos nós sabemos se tratar de um bom profissional e que peca por prometer resolver,
mas não tem uma base de organização para tanto se comprometer.
É bom lembrar que o Sintsep-GO tem sido um apêndice dos órgãos de recursos
humanos. Isto todos os dias se evidencia para nós, uma vez que em várias oportunidades ao
se perguntar aos interessados se foi buscada solução no RH do Órgão, a resposta quase
sempre é a que os órgãos não se interessam em atender o aposentado e pensionista. Esta,
em geral, é a regra.
São muitos anos que a situação de atendimento vem sendo feito pelo advogado
Manuel Oliveira e, acredito que não será apenas em um ou em dois dias em Brasília, por
exemplo, é que resolveremos tudo. É preciso ter paciência para se resolver esta situação que
incomoda a toda direção, temos muito trabalho por fazer.
Todos os dias temos uma nova surpresa. São situações de pendências antiqüíssimas e
sempre está ligado a demandas feitas através do Dr. Manuel.
Estou intensificando e procurando me intrometer mais nos procedimentos do setor do
Dr. Manuel Oliveira. Não está sendo fácil. Existem “ene” promessas para resolver assuntos
de toda ordem.
De posse de alguns pedidos antigos e de algumas informações, me propus a
acompanhar o Dr. Manuel e ver pessoalmente o que o mesmo faz.
Nos dia 5 e 6 foi possível realizar o seguinte:

SINTSEP-GO
Filiado à CUT

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás
Rua Dr. Olinto Manso Pereira, nº 910, Setor Sul, Goiânia/GO - 74.080-100

CONDSEF
CGC - 25.107.368/0001-84, Fone: (062) 3213-2000 - e-mail : sintsepgo@sintsepgo.org.br
_____________________________________________________________________________
eà

Dia 5 (POR TODO PERÍODO DA MANHÃ):
Estivemos na 16ª. Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal verificando Mandado de
Segurança Coletivo dos companheiros do INCRA, através da ASSINCRA (processo
20082.34.00.00.008182-3) referente a ação de GDATA.
Estivemos na 9ª. Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal verificando o processo
2008.34.00.00.001328-8 referente a ação promovida pelos companheiros Fiscais Federais
Agropecuários do MAPA. Antecipando-se a publicação de ato ordinatório, o Dr. Manuel deu
ciência nos autos acerca da planilha de cálculos. Esta ação está em fase de cumprimento de
sentença. Já houve a incorporação e faltam são os precatórios cujos cálculos estão
atualizados até Fev/2009. Se for saneado até 30 de junho próximo, provavelmente pode
ocorrer o pagamento em 2010.
Também no mesmo prédio, estivemos na 6ª. Vara para manifestação acerca da
planilha de cálculos nos autos do processo n° 2008.34.00.000673-8. Esta ação refere-se a
execução de Quintos de companheiros da FUNAI.
Dia 5 (POR TODO PERÍODO DA TARDE):
Estivemos, após o almoço, no Sindicato do DF com o grupo de anistiados para
tratarmos sobre a mobilização da categoria no dia 11, quarta-feira na votação do relatório da
PLS 372.
Em seguida fomos ao Ministério do Planejamento no 6º. andar buscando Gerência de
Órgãos extintos, bem como inteirarmos de procedimentos de Alvarás. O órgão que
buscávamos se mudou para o prédio do DNIT (S. de Autarquias Norte).
Em seguida fomos ao M. Transportes para tratar de vários pedidos de nossos filiados –
aposentados(as) e pensionistas - que buscam reaver salários atrasados (suspensos por falta
de recadastramento), pedidos de alvarás e etc. Por lá estivemos por mais de duas horas e
não fomos atendidos em tudo que buscamos, por conta que a partir de agora é preciso estar
munido de procuração ou pelo menos tê-la cadastrado no sistema, mas como as procurações
estão juntadas aos autos administrativos e o atendente não tem acesso aos processos
apenas no sistema devem agora é necessário apresentá-las novamente para ser atendido.
Ficou prejudicado pelo menos acompanhar o andamento de 5 (cinco) pedidos. Apenas
tínhamos uma cópia da procuração de Julietta Finotti de Souza.
No dia seguinte (6), fomos ao escritório Leopoldo Nascimento - Advogados Associados
S/C, quando estivemos com o adv. Daniel Leopoldo do Nascimento. Este profissional é o
advogado da Ação de GDATA coletiva do INCRA-GO (proc. 2002.34.00.008182-3) e Quintos
coletivo também do INCRA-GO que foi mandado à arquivo por ser assunto pacificado pelo
STF.
Em seguida fomos ao Tribunal Federal de Recurso da 1ª. Região para acessar o
processo 1997.35.00.017194-6 referente a ação de 28,86% dos companheiros do INCRA
que se encontra no Gabinete do Presidente do Tribunal para ser deliberado pelo Grupo de
Recursos Especiais.
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Às 10:00h nos dirigimos a sede da ANFFA – Associação Nacional dos Fiscais Federais
Agropecuários para uma reunião com fiscais de todo país que têm, igualmente aos fiscais de
MAPA-Goiás, ação de GDAFA dos aposentados e pensionistas que obtiveram 50%. A questão
básica é que se alegava que a ação do SINTSEP-GO que tramita em face de embargos da
execução estaria “atrapalhando” as ações dos companheiros de todo país. Daí a nossa
presença juntamente com o Dr. Manuel Oliveira em defeso dos nossos companheiros e da
causa patrocinada. Esta reunião foi na sede da ANFFA (Edf. Carioca 7º andar) e durou
1:40h.
De onde estávamos, fomos ao almoço e dirigimo-nos ao STJ para tratar de assunto de
interesse da nossa filiada Maria Aparecida de Jesus e outros que tiveram seus salários
suspensos sumariamente e que o SINTSEP-GO recorre da decisão naquela instância. O
processo tem o nº 2008/0137992-2 e foi distribuído ao Desembargador Federal Napoleão
Filho em 11.12.08 e até a presente data não foi apreciado.
Em seguida nos dirigimos ao prédio do DNIT para nos inteirarmos sobre a Gerência de
Administração de Pessoal de Órgãos Extintos – GERAP. Este órgão pertence ao Ministério do
Planejamento. Lá fomos buscamos informações sobre a situação do companheiro filiado Niso
Prego. Estivemos numa longa reunião com o Chefe da Divisão de Aposentados e Pensionistas
Sr. Jorge e em fomos ter com a Gerente Geral do Órgão Sra. Marta Antonia Júnior Oliveira.
Como já passava das 15:00 horas e tínhamos o compromisso de devolver o veículo
locado, encerramos nossas atividades em Brasília.
Outros assuntos tratados por estes dias:
1. Reunião na CNEN
Estive juntamente com Dr. Hugo e foram tratados assuntos relacionados ao
Mandado Judicial impetrado no Rio de Janeiro e as seguintes possíveis ações:
a) devolução da contribuição previdenciária sobre 1/3 de férias;
b) descontos indevidos de PSS sobre a remuneração de Cargos e Funções
Comissionadas; e,
c) Tique Alimentação que deverá ser designada “Vale Alimentação durante férias”
2. Reunião na FUNAI
Estive juntamente com Dr. Welton e foram tratados assuntos relacionados a uma
orientação preliminar sobre as ações de FGTS, Anuênio e Quintos/Décimos (v.
anexo)
Assuntos Gerais
a) Advogados que estão impetrando ações FGTS
b) Consulta ref. a contribuição sindical
c) Requerimentos tempo svc insalubre

