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A Previdência Social no Brasil 
completou, em janeiro de 2016, 
93 anos de existência, tornando-
se o órgão público nacional com 
maior e melhor desenvolvimento 
na estrutura federal, rivalizando-
se inclusive com países de grande 
porte no mundo, nessa área.

No curso de sua existência, a 
Previdência Social realizou pro-
fundas reformas administrativas, 
em tempo recorde, unificando os 
diversos regimes então existentes 
num regime único – o Regime Ge-
ral de Previdência Social - RGPS, 
um dos maiores, mais eficientes e 
respeitados entre todos os países.

A Previdência Social, além dos 
benefícios previdenciários, pres-
tava, também assistência médica 
e social à sua vasta clientela.

Em 1988, na elaboração cons-
titucional, a Previdência serviu de 
modelo para a criação da Segu-
ridade Social, estendendo à toda 
a população brasileira os benefí-
cios e serviços então prestados 
aos trabalhadores, mediante um 
sistema de financiamento pró-
prio, integrado por contribuições 
sociais incidentes sobre folha de 
salários e demais rendimentos do 
trabalho, a receita ou faturamen-
to, o lucro das empresas e outros 
de menor expressão.

A contribuição sobre a folha 
de salários tornou-se, desde en-
tão, a maior receita da União, su-
perando, inclusive, a do Imposto 
de Renda, pessoa física e jurídica. 
Mais do que isso, a Seguridade 
Social é superavitária desde sua 
criação em 1988.

Essa presença da Seguridade 
Social, especialmente da Previ-

O porquê da manutenção do MPS
dência Social, gerou um incon-
formismo de outros órgãos, no-
tadamente da área econômica, 
e começou aí a reação contra a 
Previdência e a Seguridade.

Primeiro, vieram as emendas 
constitucionais de Desvinculação 
das Receitas da União (DRU), ti-
rando parcelas expressivas da Se-
guridade Social para a utilização 
em outros programas da União. 

Quase em seguida, começou 
a campanha contra a Previdência 
Social, atribuindo a ela um déficit 
cada vez mais volumoso, embora 
os estudiosos do assunto neguem 
enfaticamente esse déficit.

Não satisfeito, o governo co-
meçou a reduzir a contribuição 
sobre a folha de salários para 
vários setores, especialmente 
industriais, provocando que-
da sensível na arrecadação, não 
compensada nem de longe pelo 
aumento da contribuição sobre 
o faturamento.

Nessa luta contra Previdência 
Social, a arrecadação e fiscaliza-
ção, própria foi transferida para a 
Receita Federal, a procuradoria foi 
para a Advocacia-Geral da União - 
AGU, o que mutilou em muito o 
Ministério da Previdência Social.

Mas, não parou por aí: a recen-
te Medida Provisória nº 726 aca-
bou simplesmente com a Previ-
dência Social, transferindo parte 
dela para o Ministério da Fazenda 
e sua autarquia, o Instituto Nacio-
nal do Seguro Social -  INSS foi 
para o Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Agrário. Separa-
ram, assim, a cabeça e o tronco 
do MPS, punindo-o por ser efi-
ciente e representante máximo 

da área social.
A Previdência Social, agora 

inexistente na estrutura do go-
verno federal, tem 65 milhões de 
contribuintes e sua autarquia, o 
INSS, responsável pelo atendi-
mento e concessão dos benefí-
cios previdenciários, tem a seu 
cargo o pagamento mensal a 32 
milhões de beneficiários, sempre 
em dia, num montante superior a 
R$ 400 bilhões, sendo considera-
da a maior despesa da União.

Mais recentemente ainda, a 
estrutura orgânica do INSS foi 
empobrecida com a retirada de 
diversos cargos essenciais. A que 
atribuir essa reiterada campanha 
contra a Previdência Social? Vin-
gança, excesso de protagonismo 
ou, pior ainda, punir a eficiência. 
O INSS com suas 1.500 agências e 
postos, atende milhares de segu-
rados diariamente e paga em dia 
há 93 anos. Agora não sabemos o 
que vai acontecer 

A Anasps não concorda absolutamente com essas medidas e espera, com a 

ajuda do Congresso Nacional, recriar o Ministério da Previdência Social: 

uno, indivisível, prestante, e sobretudo eficiente.

EDITORIAL

Cyro Franca
Consultor Especializado em 

Previdência e Saúde
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Em diversas oportunidades me 
ocupei desta questão com denúncias 
e alertas sobre o processo silencioso, 
às vezes, e barulhento, quase sempre, 
de desmanche da previdência social 
pública.

Tivemos avanços e recuos, mas o 
balanço é negativo para os 210 mi-
lhões de brasileiros, dos quais 65 mi-
lhões contribuem para o Regime Ge-
ral de Previdência Social (RGPS) e 28 
milhões que recebem benefícios.

Também na previdência social pú-
blica as esperanças se transformaram 
em fumaça. Os sonhos viraram pesa-
delos.

Como o RGPS é de repartição sim-
ples, torna-se difícil estimar as perdas. 
Basta lembrar que o fator previdenci-
ário tirou mais de R$ 100 bilhões dos 
que se aposentaram depois dele e fez 
com que 56% dos benefícios urbanos 
sejam de um salário mínimo. Se fos-
se regime de capitalização seria mais 
fácil quantificar outras perdas, em ter-
mos econômicos financeiros.

Mas, a Previdencia foi se esfacelan-
do desde que virou massa de mano-
bra da política fiscal. Nunca mais foi 
a mesma e está difícil de voltar a ser 
pacto de gerações, sonho de todos os 
brasileiros. Tão utópico como a distri-
buição de uma renda básica de R$ 2 
mil para todos os brasileiros, ricos e 
pobres, para que tenham uma velhi-
ce tranquila. Impensável. Hoje, os que 
recebem alguma coisa não chegam 
a 10% dos 210 milhões. A turma que 
não tem nada beira os 90%. 

Deixemos de lado a previdência 
das décadas de 20 até 90. 

Analisemos o desmanche no sécu-
lo XXI, com três reformas para reduzir 
o déficit e que não reduziram nada. 

ARTIGO

O desmanche da Previdência Social 
Pública segue acelerado

Por Paulo César Regis de Souza (*)

Só agravaram. Todas as medidas dos 
fiscalistas para colocar a Previdência 
em pé e bem enquadrada no PIB fra-
cassaram. Deu tudo errado, por igno-
rância, má fé, arrogância e desconhe-
cimento. Poderiam ganhar o Nobel 
da incompetência. 

Neste período foram criados cinco 
novos funrurais, com benefícios dife-
renciados, simplificados, favorecidos e 
subsidiados: Supersimples, Microem-
preendedor individual, segurado facul-
tativo, dona de casa rural e emprega-
do doméstico. Se o Funrural criado em 
1971, às custas dos segurados e benefi-
ciários urbanos, acabou com o futuro 
das gerações atuais, depois de 45 anos. 
Os novos funrurais comprometerão as 
gerações futuras a partir de 2071! 

Não é apocalipse nem futurologia, 
é matemática, física, atuária.

Digo com sinceridade que temo as 
consequências dos funrurais do assis-
tencialismo petista mais do que as da 
bolha demográfica, preocupante em 
todas as previdências do mundo.

Mesmo presente em todos os 
5.735 municípios brasileiros, com um 
aposentado ou contribuinte, e com 
quase 3.000 municípios em que os 
pagamentos do RGPS e da LOAS Lei 
Orgânica da Assistência Social ultra-
passam  as transferências do Fundo 
de Participação de Municípios,  nunca  
atrasou os  pagamentos dos benefici-
ários (hoje 32 milhões), com a 2ª maior 
arrecadação da República, com sua 
receita inescrupulosamente manipu-
lada pela Receita Federal e sujeita  à 
Desvinculação de Receitas da União-
DRU, que logo será de 30%, com uma 
baita sonegação que ronda 40%, com 
os caloteiros mamando nas tetas dos 
REFIS, a Previdência segue entregue à 
sanha do que de pior existe nas “zeli-
tes” responsáveis pelas políticas públi-
cas do país. 

Escrevo e assino embaixo que é 
notável a ignorância das “zelites”, pen-
santes, dirigentes, acadêmicos, sobre 
a Previdência dos trabalhadores e dos 
servidores. 

Ninguém sabe que o primeiro 
princípio universal de Previdência é 
que não pode haver benefício sem 

contribuição.
O populismo, o paternalismo e o 

assistencialismo, dos nossos governos, 
fraudaram e fraudam este manda-
mento basilar.

Nos meus 35 anos de Previdência, 
encontrei poucas pessoas que enten-
dem a razões fundamentais dos re-
gimes previdenciários. A maioria não 
está nem aí. Esta é a razão pela qual 
a maior aposentadoria do INSS não 
chega a seis salários mínimos. Ai está 
o motivo pelo qual 56% dos trabalha-
dores urbanos, que contribuíram, e 
100% dos rurais, que não contribuí-
ram, recebam um salário mínimo.

Fico desesperado em ver que se 
usa e abusa da Previdência, sem que 
nenhuma voz se levante contra. A 
omissão do Legislativo e do Judiciário 
me irrita. Aprovam tudo com núme-
ros falsos, fajutos, “chutados” e premis-
sas disparatadas. 

A olímpica incompetência e ir-
racionalidade do Executivo, me en-
tristece, pois está se derretendo uma 
conquista social que vem do século 
XIX. 

Infelizmente a massa dos contri-
buintes privados não tem a menor 
ideia do que se faz de sua contribui-
ção para aposentadoria e pensões. Os 
contribuintes públicos civis ignoram 
e muitos estão se aposentando com 
o contracheque de ativo, limpo, e os 
militares contribuem com pouco ou 
quase nada, incorporam tudo, e mais 
alguma coisa.

Os ministros da Previdência de 
1974 pra cá, alguns deles, tinham boa 
fé e conheciam o seu ofício, por for-
mação e dever. Muitos entraram e sa-
íram sem saber o que fizeram ou dei-
xaram de fazer. Como o último, um 
desastre anunciado e uma catástrofe 
a céu aberto. Fruto de sua ignorância 
siderúrgica, inaptidão olímpica, sua 
formação catatônica e apatia para 
com a coisa pública.

Com o Presidente Temer, o des-
manche se acelerou na velocidade do 
raio. Acabaram com o Ministério, em 
nome de uma reforma que não visa 
o financiamento, mãe da catástrofe 
previdenciária 

(*) Paulo César Regis de Souza é Vice-Presidente da Associação Nacional 
dos Servidores da Previdência e da Seguridade Social - Anasps.  



Gestão da Geap pelos pró-
prios beneficiários

Um dos itens da plataforma 
de eleição dos representantes dos 
beneficiários no Conselho de Ad-
ministração-CONAD da Geap foi 
a retomada da administração do 
Conselho através da eleição do seu 

presidente entre os conselheiros eleitos e não entre os re-
presentantes do governo.

O pleito para que o presidente fosse escolhido entre os 
membros eleitos, representantes dos beneficiários, emba-
sou-se na premissa de que hoje o plano de saúde dos ser-
vidores é custeado em 85% pelos beneficiários, ficando os 
demais 15% a cargo da União sob a forma de per capita, 
que é repassada a Geap quando o servidor é vinculado a 
Geap. Quando o servidor opta por outro plano de saúde 
ele é ressarcido do valor do per capita mediante a compro-
vação de pagamento, logo fica evidenciado que o valor do 
per capita se caracteriza como salário in natura e a União 
não patrocina a Geap - tanto que no Estatuto da Geap é 
explicitado que em caso de o plano não se sustentar o dé-
ficit será arcado pelos próprios beneficiários.

Natureza jurídica da Geap é privada sem fins lucrativos
A Geap é uma Fundação de natureza privada, conforme 

também consta do seu Estatuto, sendo gerida pelo Conse-
lho de Administração - CONAD, fiscalizada pelo Conselho 
Fiscal e administrada pela Diretoria Executiva, que é esco-
lhida pelo próprio Conad.

Votação do reajuste: representantes eleitos votaram 
contra, o voto de minerva do governo aprovou 37,55%

O reajuste de 37,55% foi realmente votado no Conad, 
com 3 votos dos representantes do governo a favor e 3 votos 
dos representantes dos beneficiários contra. Como o voto 
de minerva pertencia ao governo através do então Presiden-
te do Conad Ronald Acioli, servidor do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), esse utilizou-o, pelo que ficou estabele-
cido o percentual de reajuste de 37,55%. Ressaltamos o voto 
contrário justificado pela Conselheira eleita Elienai Ramos 
Coelho, da Anasps, que assim o proferiu: pelo não (aumento 
de 37,55%), declarando que seria aceitável o índice de 22%, 
mas que o índice aprovado poria a Casa em risco - já que 
acredita que haveria grande evasão e também a retirada de 
pessoas que não teriam condições financeiras de arcar com 
o plano, além do fato de que antes da aprovação do per-
centual deveria ter sido apreciado o trabalho da Consultoria 
Ernest&Young, o qual poderia trazer diversas soluções para 
a redução dos custos da operadora.

Votação dos 37,55% pelo Conselho de Administração 
- Conad

A FAVOR DOS 37,55%:
RONALD ACIOLI, servidor do INSS, representando o Mi-

nistério do Planejamento como maior patrocinadora;
RENATA VILA NOVA DE MOURA HOLANDA, servidora 

do Ministério do Planejamento e membro suplente do ser-
vidor do Ministério da Saúde;

OMAR NEY NOGUEIRA MORAIS, servidor do INSS, re-
presentando o INSS como terceira patrocinadora em nú-
mero de assistidos;

RONALD ACIOLI, como presidente do Conselho, usando 
o voto de minerva.

CONTRA O REAJUSTE DE 37,55% MEMBROS ELEITOS 
DO CONAD:

ELIENAI RAMOS COELHO (Anasps)
IRINEU MESSIAS DE ARAUJO (CNTSS)
LUIZ CARLOS CORREA BRAGA (ANFIP)                                              
Conad aprova alteração estatutária – presidente do Con-

selho é eleito entre os representantes dos beneficiários
Em reunião do referido Conselho realizada em 27 de 

abril de 2016 foi alterado o Estatuto para constar que a 
mencionada administração seria feita através do presiden-
te eleito entre os membros eleitos do Conad, represen-
tantes dos beneficiários. Lembrando que a eleição direta 
dos membros do Conselho foi transparente e que embora 
arguida judicialmente, a justiça declarou a mesma devi-
damente respaldada. Na sequência foi eleito o presidente 
Irineu Messias para presidente do Conad, entre os repre-
sentantes eleitos pelos beneficiários.

Conad decide viabilizar as entidades, acordo judicial 
para pôr fim às demandas na justiça, estabelecendo para 
essa finalidade o reajuste de 20%

Em reunião devidamente marcada e com pauta pre-
viamente aprovada, constando da mesma a ratificação da 
Resolução 129 que estabelecia a possibilidade de negocia-
ção das ações judiciais que reduziram o reajuste de 37,55% 
para 20% através de liminar, negociação essa que só seria 
possível mediante a desistência dessas ações e que deve-
riam ser devidamente celebradas judicialmente. Mediante 
essa possibilidade, foi elaborado um plano de contenção 
de gastos para suprir a diferença de contribuição dos be-
neficiários. Lembrando que existe na Geap um estudo da 
Ernest&Young que aponta essa possibilidade.

Ingerência do governo contra a Geap 
Os membros do Conselho foram surpreendidos por 

ofício da Casa Civil da Presidência da República tornando 
sem efeito todos os atos celebrados a partir do dia 26 de 
abril e empossando novos membros do Conselho, referen-
te a quota governamental, sendo um membro do Ministé-
rio da Saúde e um membro indicado pela Casa Civil, esse 
último como presidente do Conad. Consequentemente 
inviabilizando a celebração de acordo para fins de encer-
rar as ações judiciais, ações essas cujo acompanhamento é 
oneroso para a Geap.

Como não havia legitimidade para acatamento da de-
terminação, tendo em vista a natureza privada da Funda-
ção, a mesma não foi recepcionada e a Anasps ajuizou 
ação visando restaurar a legitimidade da Presidência eleita, 
a mesma foi acatada e assim restabeleceu-se a Presidência 
eleita do Conad. Mas o governo mais uma vez ingeriu sobre 
a Geap e através de seus advogados retomou o comando 
da mesma, suspendendo a possibilidade de redução do 
reajuste da mensalidade de 37,55% para 20%.

Hoje as liminares ainda vigentes impedem a cobrança 
de 37,55%, mas corremos sério risco de cassação das mes-
mas, o que redundaria em cobrança inclusive dos atrasa-
dos. A Anasps continua na luta. 

Desmonte
Estão desmontando toda a estrutura da Geap, demitin-

do aleatoriamente, sem a ciência do Conselho de Adminis-
tração, destruindo a cultura da Geap construídos ao longo 
de 70 anos. A quem interessa o desmonte? 

GEAP

Prestando contas sobre a Geap
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ENTREVISTA

A Anasps ajuizou ações contra atos 
ilegais cometidos pela nova diretoria 
da Geap Autogestão em Saúde. O con-
sultor jurídico, Mauro Hauschild, escla-
rece o assunto. Confira a entrevista!

Quantas ações a Anasps impetrou 
em desfavor da Geap?

A Anasps tem um conjunto já de 
ações contra a Geap, que estão trami-
tando nas diversas esferas do poder 
Judiciário. Mas recentemente as duas 
ações mais importantes, uma delas diz 
respeito à questão do reajuste dos pla-
nos de saúde - então houve uma ação 
em que se buscou a redução do reajus-
te de 37,55% para 20% (essa ação teve 
uma medida liminar deferida pela juíza 
em que o reajuste foi para zero, mas de-
pois o Tribunal Regional Federal revisou 
essa decisão, então colocou o reajuste 
no patamar de 20%). Nós tivemos uma 
redução bastante substancial do plano 
de saúde mesmo aplicando-se o rea-
juste, que também foram aplicados aos 
planos de saúde coletivos. E a outra ação 
que existe da Anasps em face da Geap 
é uma ação que discute a questão da 
nova diretoria da Geap, que foi investida 
e que agora está sendo discutida se a 
nova diretoria ou a antiga diretoria deve 
permanecer na Geap.

Qual o andamento dessas ações 
nesse momento?

A ação da redução do reajuste de 37 
para 20% foi deferida e está vigente até 
o presente momento, e claro, estamos 
aguardando a decisão do mérito dessa 
ação pela juíza titular da Vara que está 
responsável pelo processo. Na questão 
da diretoria da Geap, neste momento a 

nova diretoria que assumiu teve uma li-
minar concedida de uma ação proposta 
pela União. Nesse momento a ação des-
sa diretoria que está nessa função não é 
aquela que a Anasps vem defendendo, 
que seria a diretoria que foi escolhida 
pelo Conselho de Administração for-
mada pelos representantes dos eleitos 
e não pelos representantes do governo. 

Qual o papel do associado diante 
dessas duas ações?

Na verdade, é uma ação que diz 
respeito à diretoria, não há uma rela-
ção tão direta com o associado, a não 
ser os efeitos da medida em que os 
participantes tivessem a presidência 
do conselho, se teria condições de os 
representantes dos participantes es-
colherem a diretoria executiva, que 
por sua vez iria escolher os rumos da 
Geap. Com relação a ação da redução 
do percentual do plano de saúde, essa 
é importante que todos os associados 
da Anasps, todos os usuários da Geap, 
façam contato com Anasps - seja pelo 
site, pelos canais de comunicação -, es-
pecialmente para atualizar seus dados 
cadastrais, seu endereço, seu e-mail, 
seu telefone. Porque é importante que 
a gente aqui tenha sempre as infor-
mações atualizadas porque qualquer 
medida que a gente precisa para por 
na defesa do associado é fundamen-
tal que a Anasps consiga se comunicar 
com esse associado. Então seria mais 
uma convocação que todos os mais de 
50 mil associados da Anasps procuras-
sem a associação através do site, atra-
vés dos outros canais. Um mecanismo 
para poder manter atualizado todo o 
seu cadastro.

O associado pode esperar boas no-
vidades para um futuro próximo?

Na nossa consultoria nós estamos 
estudando vários assuntos a pedido da 
diretoria da Anasps. Já foram propostas 
inúmeras ações recentemente pelos 
escritórios que representam a Anasps. 
Na semana passada tivemos uma deci-
são importante, para o pagamento de 
verbas de exercícios anteriores que são 
devidos pela União e pelo o INSS para 
os filiados da Anasps, e outras ações que 
também já estão ajuizadas e que muito 
em breve devem ter também decisões 
liminares e sentenças favoráveis aos nos-
sos associados 

Mauro Luciano Hauschild, 
Advogado

Mauro Luciano Hauschild, 
Advogado

Reajuste e destituição dos membros (CONAD)

A liminar proferida nos autos do 
Processo n.º 2989-37.2016.4.01.3400 
(1º Grupo), em trâmite perante a 22ª 
Vara Federal do DF, está em vigor. Isso 
porque, ainda que o Juízo de origem 
tenha decidido pela incompetência 
da Justiça Federal, ele não revogou a 
tutela anteriormente deferida de limi-
tação do reajuste em 20% em sede de 
Agravo. Segundo o art. 64, § 4º do Novo 
CPC, caso a decisão não revogue ex-
pressamente o que foi decidido, con-
serva-se os efeitos da decisão proferida 
por Juízo incompetente até que outra 
seja proferida. Ou seja, a mesma hipó-

GEAP: Liminar que assegura o reajuste de 20% está em vigência. 
Veja os esclarecimentos prestados pelo advogado

tese dos autos. 
Importante registrar que esta 

decisão de restrição do reajuste em 
20% está em vigor apenas para o 1º 
Grupo (filiados até 26/11/2015). 

Assim, se houver descumprimen-
to da liminar em relação aos asso-
ciados do 1º grupo, estes devem nos 
encaminhar os contracheques para 
que possamos informar e ajuizar Re-
clamação.

Quanto ao 2º grupo , que está 
sendo representado nos autos do 
Processo n.º 29024-34.2016.4.01.3400 
(para servidores que se filiaram 

entre  27/11/2015 e 08/04/2016), em 
trâmite perante a 4ª Vara Federal, sa-
lienta-se que não há decisão no pro-
cesso em nosso favor. Assim, não há, 
enquanto não conseguirmos êxito na 
liminar, como alegar descumprimen-
to da decisão. 

De toda forma, estamos traba-
lhando para conseguir urgentemen-
te êxito na liminar (limite do reajuste 
em 20%) para que não exista trata-
mento diferenciado entre os dois 
grupos, independentemente da dis-
cussão de incompetência da Justiça 
Federal 
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Diversas categorias do serviço 
público podem comemorar mais 
uma vitória. O plenário do Sena-
do Federal aprovou um pacote de 
projetos que previam o reajuste 
salarial para os servidores. 

Oito dos onze projetos que 
estavam em pauta foram san-
cionados, inclusive o Projeto 
de Lei Complementar (PLC) nº 
33/2016, antigo Projeto de Lei (PL) 
4250/2015, que altera a remunera-
ção dos servidores e empregados 
públicos, dispõe sobre a gratifi-
cação de qualificação e desem-
penho, estabelece regras para a 
incorporação de gratificações às 
aposentadorias e pensões e dá 
outras providências.  

A sanção da Lei 13.324/2016 é re-
sultado da conversão do PLC 33, pu-
blicada no Diário Oficial da União 
(DOU) na edição do dia 29 de julho 
de 2016. A principal mudança des-
sa lei é o aumento do salário dos 
servidores públicos do Executivo. 
Esse aumento destina-se a corrigir 
parcialmente, a perda remunerató-
ria decorrente da inflação.

Alterações do projeto
De acordo com o texto, passa a 

vigorar o cumprimento do inters-
tício de doze meses. A Gratifica-
ção de Desempenho de Ativida-

Lei 13.324/2016
Reajusta Salário do Servidor

Incorporação GDASS

GDASS

de do Seguro Social (GDASS) será 
paga observando o limite máximo 
de 100 pontos e o mínimo de 70 
pontos por servidor, correspon-
dendo cada ponto nos respectivos 
níveis e classes. 

Um Comitê Gestor da Carreira 
do Seguro Social será criado com 
a participação da direção do Ins-
tituto Nacional do Seguro Social 
(INSS), do Ministério do Trabalho 
e Previdência Social, do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e 
Gestão e das representações sin-
dicais dos servidores da carreira.

Ainda dando cumprimento a Lei, 
os servidores terão a opção de incor-
poração da gratificação para 24 car-
gos e carreiras, entre elas a Carreira 
Previdenciária, Carreira da Área de 
Ciência e Tecnologia e outros. 

Esses servidores podem op-
tar, em caráter irrevogável, pela 
incorporação de gratificações de 
desempenho aos proventos de 
aposentadoria ou de pensão, nos 
seguintes termos:

I – A partir de 1º de janeiro de 
2017: 67% (sessenta e sete por 
cento) do valor referente à média 
dos pontos da gratificação de de-
sempenho recebidos nos últimos 
sessenta meses de atividade;

II – A partir de 1º de janeiro de 
2018: 84% (oitenta e quatro por 

cento) do valor referente à média 
dos pontos da gratificação de de-
sempenho recebidos nos últimos 
sessenta meses de atividade; e

III – A partir de 1º de janeiro de 
2019: o valor integral da média dos 
pontos da gratificação de desem-
penho recebidos nos últimos ses-
senta meses de atividade.

Recordando 
Essa Lei é consequência do 

acordo de greve realizado entre o 
governo e as entidades sindicais 
que representam os servidores 
da Previdência Social e do INSS. 
A categoria paralisou os trabalhos 
durante 78 dias em todo o país, a 
fim de exigir do governo que fos-
sem atendidas algumas reivindi-
cações, como o reajuste de 27,5%, 
incorporação da GDASS, 30 horas 
semanais de trabalho, realização 
de concurso e melhorias nas con-
dições de trabalho. 

As paralisações ocorreram no 
ano passado, no período de julho 
a setembro, ocasionando atrasos 
no agendamento para a realiza-
ção de perícias médicas e tam-
bém no trâmite de processos de 
pedidos de aposentadoria. Até 
hoje ainda existem resquícios da 
greve, que afetou uma parcela sig-
nificativa da população 
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Incorporação da GDASS
GDASS

CARREIRA DO SEGURO SOCIAL DO INSS ALTERAÇÕES da LEI nº 13.324/2016.
Incorporação da GDASS, Reajuste, Interstício de 12 meses e Reposicionamentos etc.
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 ARTIGO 7º - Altera o interstício para 12 meses no desenvolvimento dos cargos da Carreira do Seguro Social retor-
nando alterada pela Lei nº 10855/2004, equilibrando os modelos adotados num tratamento igualitário com os demais 
cargos/carreiras do Quadro de pessoal do INSS; otimizando o processo de gestão de pessoas dentro da Autarquia e 
pondo fim aos inúmeros ganhos judiciais dos servidores da Carreira do Seguro Social do INSS.

 ARTIGO 11- Aumenta o limite mínimo da GDASS pago ao servidor ativo de trinta pontos para setenta pontos, para 
fins de avaliação ou aferição de desempenho.

 INCLUSÃO DE ARTIGOS - serão incluídos Lei 13324, de 29 de julho de 2016 os artigos 21-B,  39 e 40, onde couber, que 
passam a fazer parte integrante da Lei nº 10855, de 1º de abril de 2004, que trata da Carreira do Seguro Social do INSS 

 ARTIGO 21-B – Propomos a alteração da redação deste artigo que trata criação do COMITÊ GESTOR embora con-
sideremos indispensável para uma efetiva reestruturação da Carreira do Seguro Social do INSS. Porém, os ajustes pres-
supõe a ênfase no suporte técnico especializado, a necessidade de definição de atribuições genéricas, além da inclusão 
de dois representantes do INSS junto com as entidades sindicais e associativas de âmbito nacional, nas negociações da 
Carreira uma vez que na atual modelagem da estrutura governamental ocorreu redefinição na vinculação da autarquia 
e sequer existe Ministério do Trabalho e Previdência Social. 

 ARTIGO 39 - realiza os reposicionamentos das progressões e promoções dos servidores em início de carreira, de-
vido a redução do interstício de 18 para 12 meses, a contar de 1º de janeiro de 2017, esclarecendo que sem qualquer 
ganho adicional para os servidores dos efeitos financeiros retroativos, computado nos termos dos Incisos I, II, III do 
paragrafo 2ºe paragrafo 3ºdo artigo 7º da Lei 10.855/2004, ou seja:

“ Art.7º........
§ 1’..........................
§ 2’ O interstício de doze meses de efetivo exercício para a progressão funcional e para a promoção, con-
forme estabelecido na alínea “a” dos incisos I e II do § 1”, será: “ (NR)
I - computado a contar da vigência do regulamento a que se refere o art. 8º desta Lei;
II - computado em dias, descontados os afastamentos que não forem legalmente considerados de efetivo 
exercício; e
III - suspenso nos casos em que o servidor se afastar sem remuneração, sendo retomado o cômputo a 
partir do retorno à atividade. 
  § 3º  Na contagem do interstício necessário à promoção e à progressão, será aproveitado o tempo com-
putado da data da última promoção ou progressão até a data em que a progressão e a promoção tiverem 
sido regulamentadas, conforme disposto no art. 8º desta Lei.”

 ARTIGO 40 - Reajuste da Remuneração dos servidores da Carreira do Seguro Social, este artigo inclui os anexos 
que trata das alterações da Tabela de Vencimento Básico e do Valor do Ponto da GDASS dos Cargos de Nível Superior, 
Nível Intermediário e Nível Auxiliar da Carreira do Seguro Social do INSS, com efeitos financeiros em 1º de janeiro de 
2015, 1º de agosto de 2016 e 1º de janeiro de 2017, com 40 horas/semanais e 30 horas/semanais. ANÁLISE DO VALOR 
DO REAJUSTE DAS REMUNERAÇÕES – Limitado a duas parcelas - Agosto de 2016 e Janeiro de 2017- para os cargos 
da Carreira do Seguro Social, representando um valor total por volta de 11% de aumento de remuneração a contar de 
janeiro de 2015 até janeiro de 2017.

CAPITULO XXXVI – ARTIGOS 87 ATÉ 91 - OPÇÃO REFERENTE INCORPORAÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES DE DESEM-
PENHO PARA FINS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS – Para servidores aposentados 
e pensionistas tratando da incorporação de gratificações de desempenho aos proventos de aposentadoria ou de 
pensão para um total de 24 cargos, planos e carreiras, dentre elas as seguintes da área de previdência e seguridade 
social:  III - Carreira Previdenciária, de que trata a Lei no 10.355, de 26 de dezembro de 2001; V - Carreira da Seguri-
dade Social e do Trabalho, de que trata a Lei no 10.483, de 3 de julho de 2002; VIII - Carreira do Seguro Social, de que 
trata a Lei no 10.855, de 1º de abril de 2004; XIII - Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho, de que trata a Lei no 
11.355, de 19 de outubro de 2006.

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS:
 CARREIRA DO SEGURO SOCIAL DO INSS – Principais Aspectos

INCORPORAÇÃO DA GDASS PARA FINS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 
LEI Nº13.324 DE 29 DE JULHO DE 2016

  A opção de incorporação somente poderá ocorrer desde que o servidor tenha recebido a GDASS por no mínimo 
sessenta meses antes da data da aposentadoria ou da instituição da pensão, bem como, atendam ao disposto nos 
arts. 3º, 6º ou 6º-A da Emenda Constitucional no 4, de 19 de dezembro de 2003, ou no art. 3º da Emenda Constitucional 

ANÁLISE ANASPS- NOVA REDAÇÃO DA LEI Nº10855/2004
 CARREIRA DO SEGURO SOCIAL DO INSS- Principais Aspectos

 ALTERAÇÕES DA REDAÇÃO DE ARTIGOS – altera a redação das alíneas “a” dos incisos I e II e os 
parágrafo 2º e 3º do Artigo 7º e  parágrafo 1º do Artigo 11 da  Lei nº10855, de 1º de abril de 2004 

pela Lei nº13.324, de 29 de julho de 2016.
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no 47, de 5 de julho de 2005, preenchendo todos as condições exigidas para a concessão de aposentadoria no serviço 
público, de que trata a alínea “a” do inciso II do artigo 16 da Lei 10.855/2004, ou seja: 

“Art.16................
II - para as aposentadorias concedidas e pensões instituídas após 19 de fevereiro de 2004:  
a) quando o servidor que deu origem à aposentadoria ou à pensão enquadrar-se no disposto nos arts. 3º 
e 6º da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e no art. 3º da Emenda Constitucional 
no 47, de 5 de julho de 2005, aplicar-se-á o constante das alíneas a e b do inciso I do caput deste artigo; “

 A opção será irretratável devendo ocorrer uma incorporação gradativa do valor integral da média dos pontos 
da GDASS recebidas nos últimos sessenta meses de atividade, em três parcelas, nas seguintes datas e percentuais:

      I - a partir de 1º de janeiro de 2017: 67%;
     II - a partir de 1º de janeiro de 2018: 84%;e
      III - a partir de 1º de janeiro de 2019: 100%.( valor integral)
 A incorporação será gradativa iniciando o pagamento da primeira parcela em 1º de janeiro de 2017 e sendo o 

pagamento do valor integral da média da GDASS recebida pelo servidor para fins de aposentadoria e pensão na última 
parcela em 1º de janeiro de 2019. 

 Para as aposentadorias e pensões já instituídas na data da vigência desta Lei a opção irretratável, ocorrerá median-
te o preenchimento do Termo de Opção do Anexo XCVI, que deverá ocorrer da data de entrada desta Lei até 31 de 
outubro de 2018.

 O Termo de Opção assinado pelo aposentado, Anexo XCVI, condiciona a pensão que vier a ser instituída.
 A eventual diferença entre o valor que o aposentado ou o pensionista recebia antes da opção e o valor decorrente 

da aplicação das regras será paga a título de parcela complementar, de natureza provisória, até a implantação das 
parcelas subsequentes.

 No cálculo do valor devido será aplicado o valor do ponto correspondente o posicionamento do servidor na 
Tabela remuneratória na data da aposentadoria ou da instituição de pensão.

 Para todos os servidores da Carreira do Seguro Social na incorporação da GDASS será considerado o valor do ponto 
vigente a partir de 1º de janeiro de 2017, estabelecido na tabela constante do Anexo LXIX desta Lei.

 A opção do servidor em atividade que preencha todos os requisitos e já receba o abono permanência será forma-
lizada através do preenchimento do Termo de Opção no momento do requerimento da aposentadoria ou, no caso do 
falecimento em atividade no momento de requerimento da pensão;

 O servidor em atividade somente fará a incorporação da GDASS nos termos propostos em caso de aposentadoria 
ou pensão se preencher as condições estabelecidas nos termos dos artigos 87 a 91 da Lei.

 Caso o servidor não tenha recebido a GDASS por no mínimo sessenta meses em atividade antes da data da 
aposentadoria ou em caso de pensão não fará jus a incorporação nos termos propostos pela Lei nº 13.324/2016, sendo 
mantidos para fins de aposentadoras concedidas e pensões instituídas os demais critérios estabelecidos no inciso I e 
na alínea “b” do inciso II do artigo 16 da Lei nº10855/2004, sem qualquer alteração 

Brasília, 11 de agosto de 2016
Veronica Maria Monteiro Rocha – Vice-Presidente da ANASPS
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Art. 87.  É facultado aos servidores, aos aposentados e aos pensionistas que estejam sujeitos ao disposto 
nos arts. 3º, 6º ou 6º-A da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, ou no art. 3º da Emen-
da Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005, optar pela incorporação de gratificações de desempenho 
aos proventos de aposentadoria ou de pensão, nos termos dos arts. 88 e 89, relativamente aos seguintes 
cargos, planos e carreiras:

I - Plano de Carreiras para a área de Ciência e Tecnologia, de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho de 
1993;

II - Plano de Carreira dos Cargos de Tecnologia Militar, de que trata a Lei noº 9.657, de 3 de junho de 1998;
III - Carreira Previdenciária, de que trata a Lei noº 10.355, de 26 de dezembro de 2001;
IV - Plano de Classificação de Cargos, de que trata a Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970;
V - Carreira da Seguridade Social e do Trabalho, de que trata a Lei nº 10.483, de 3 de julho de 2002;
VI - cargos de atividades técnicas da fiscalização federal agropecuária, de que tratam as Leis nº 10.484, de 

3 de julho de 2002, 11.090, de 7 de janeiro de 2005, e 11.344, de 8 de setembro de 2006;
VII - Grupo DACTA, de que trata a Lei nº 10.551, de 13 de novembro de 2002;
VIII - Carreira do Seguro Social, de que trata a Lei nº 10.855, de 1o de abril de 2004;
IX - Carreiras e Plano Especial de Cargos do DNPM, de que trata a Lei nº 11.046, de 27 de dezembro de 

2004;
X - Plano Especial de Cargos do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, de que trata a Lei no 11.095, 

de 13 de janeiro de 2005;
XI - cargos dos Quadros de Pessoal do Ministério do Meio Ambiente, do Ibama e do Instituto Chico Men-

des, de que trata a Lei noº 11.156, de 29 de julho de 2005;
XII - Carreira de Especialista em Meio Ambiente, de que trata a Lei nº 11.156, de 29 de julho de 2005;
XIII - Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho, de que trata a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 

2006;
XIV - Plano Especial de Cargos da Embratur, de que trata a Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006;
XV - Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006;
XVI - Plano Especial de Cargos do Ministério do Meio Ambiente e dº Ibama, de que trata a Lei nº 11.357, 

de 19 de outubro de 2006;
XVII - Agente Auxiliar de Saúde Pública, Agente de Saúde Pública e Guarda de Endemias, do Quadro 

de Pessoal do Ministério da Saúde e do Quadro de Pessoal da Funasa, de que trata a Lei nº 11.784, de 22 de 
setembro de 2008;

XVIII - Plano de Carreiras e Cargos do Hospital das Forças Armadas - PCCHFA, de que trata a Lei nº 11.784, 
de 22 de setembro de 2008;

XIX - Quadro de Pessoal da Funai, de que trata o art. 110 da Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009;
XX - Plano de Carreiras e Cargos de Pesquisa e Investigação Biomédica em Saúde Pública, de que trata 

a Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009;
XXI - Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda - PECFAZ, de que trata a Lei nº 11.907, de 2 de 

LEI Nº 13.324 DE 29 DE JULHO DE 2016
CAPÍTULO XXXVI

DA OPÇÃO REFERENTE ÀS GRATIFICAÇÕES DE DESEMPENHO
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fevereiro de 2009;
XXII - cargos de que trata o art. 22 da Lei nº 12.277, de 30 de junho de 2010;
XXIII - cargos do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde  -  DENASUS de que 

trata o art. 30 da Lei nº 11.344, de 8 de setembro de 2006; e
XXIV - PCTAF, de que trata esta Lei.
Parágrafo único.  A opção de que trata o caput somente poderá ser exercida se o servidor tiver percebi-

do gratificações de desempenho por, no mínimo, sessenta meses, antes da data da aposentadoria ou da 
instituição da pensão.

Art. 88.  Os servidores de que trata o art. 87 podem optar, em caráter irretratável, pela incorporação de 
gratificações de desempenho aos proventos de aposentadoria ou de pensão, nos seguintes termos:

I - a partir de 1º de janeiro de 2017: 67% (sessenta e sete por cento) do valor referente à média dos pontos 
da gratificação de desempenho recebidos nos últimos sessenta meses de atividade;

II - a partir de 1º de janeiro de 2018: 84% (oitenta e quatro por cento) do valor referente à média dos pon-
tos da gratificação de desempenho recebidos nos últimos sessenta meses de atividade; e

III - a partir de 1º de janeiro de 2019: o valor integral da média dos pontos da gratificação de desempenho 
recebidos nos últimos sessenta meses de atividade.

Art. 89.  Para as aposentadorias e pensões já instituídas na data de vigência desta Lei, a opção, em caráter 
irretratável, pela incorporação de gratificações de desempenho aos proventos nos termos dos incisos I a III 
do caput do art. 88 deverá ser feita da data de entrada em vigor desta Lei até 31 de outubro de 2018.

§ 1º  O termo de opção assinado pelo aposentado condiciona a pensão que vier a ser instituída.
§ 2º  Na hipótese de haver mais de um pensionista de um mesmo instituidor, aplica-se o disposto no § 

4o do art. 88.
§ 3º  Eventual diferença entre o valor que o aposentado ou o pensionista recebia antes da opção e o valor 

decorrente da aplicação das regras dos incisos I e II do caput do art. 88 será paga a título de parcela com-
plementar, de natureza provisória, até a implantação das parcelas subsequentes.

Art. 90.  Para fins do disposto no § 5º do art. 88 e no § 3º do art. 89, será considerado o valor do ponto 
vigente a partir de 1º de janeiro de 2017.

Art. 91.  A opção de que tratam os arts. 88 e 89 somente será válida com a assinatura de termo de opção 
na forma do Anexo XCVI, que incluirá a expressa concordância do servidor, do aposentado ou do pensio-
nista com:

I - a forma, os prazos e os percentuais definidos nos arts. 88 e 89;
II - a renúncia à forma de cálculo de incorporação da gratificação de desempenho reconhecida por de-

cisão administrativa; e
III - a renúncia ao direito de pleitear, na via administrativa, quaisquer valores ou vantagens decorrentes 

da forma de cálculo da gratificação de desempenho incorporada aos proventos de aposentadoria e pensão, 
exceto em caso de comprovado erro material.

Parágrafo único.  Na hipótese de pagamento em duplicidade de valores referentes às gratificações de 
desempenho previstas nesta Lei, fica o ente público autorizado a reaver a importância paga a maior admi-
nistrativamente, por meio de desconto direto nos proventos.

§ 1º  Para fins de cálculo do valor devido, o percentual da média dos pontos de que tratam os incisos I a 
III do caput será aplicado sobre o valor do ponto correspondente ao posicionamento do servidor na tabela 
remuneratória na data da aposentadoria ou da instituição da pensão, respeitadas as alterações relativas a 
posicionamentos decorrentes de legislação específica.

§ 2º  A opção de que trata o caput deverá ser formalizada no momento do requerimento da aposentado-
ria ou, no caso de falecimento do servidor em atividade, no momento do requerimento da pensão.

§ 3º  O termo de opção assinado pelo servidor no momento do requerimento da aposentadoria condi-
ciona a pensão que vier a ser instituída.

§ 4º  No caso de falecimento do servidor em atividade, o termo de opção que venha a ser firmado por 
um pensionista condiciona os demais, ressalvada a possibilidade de os demais pensionistas manifestarem 
rejeição, a qualquer tempo, ao termo firmado.

§ 5º  Eventual diferença entre o valor que o servidor ou o pensionista receberia antes da opção e o valor 
decorrente da aplicação das regras dos incisos I e II do caput será paga a título de parcela complementar, 
de natureza provisória, até a implantação das parcelas subsequentes 

Brasília, 11 de agosto de 2016
Veronica Maria Monteiro Rocha – Vice-Presidente da Anasps 



GDASS

Assunto: Lei nº 13.324/2016. Gratificação de
Desempenho. Termo de opção. Renúncia a
ações judiciais em curso. Escolha de cunho
estritamente pessoal.

Em 29 de julho de 2016, foi promulgada a Lei nº 13.324, que, dentre outras disposições, estabelece regras para incorpo-
ração de gratificações de desempenho aos proventos de aposentadoria e pensões.

Conforme o art. 88 dessa Lei, o servidor poderá optar pelo recebimento da gratificação segundo cálculo feito com base 
na média dos pontos percebidos nos últimos 60 (sessenta) meses, em percentuais que são majorados de forma gradual 
até a incorporação integral. Vale transcrever o mencionado dispositivo:

Art. 88. Os servidores de que trata o art. 87 podem optar, em caráter irretratável, pela incorporação de gratificações de 
desempenho aos proventos de aposentadoria ou de pensão, nos seguintes termos:

I - a partir de 1º de janeiro de 2017: 67% (sessenta e sete por cento) do valor referente à média 
dos pontos da gratificação de desempenho recebidos nos últimos sessenta meses de atividade;
II - a partir de 1º de janeiro de 2018: 84% (oitenta e quatro por cento) do valor referente à média 
dos pontos
da gratificação de desempenho recebidos nos últimos sessenta meses de atividade; e
III - a partir de 1º de janeiro de 2019: o valor integral da média dos pontos da gratificação de 
desempenho
recebidos nos últimos sessenta meses de atividade.
§ 1º Para fins de cálculo do valor devido, o percentual da média dos pontos de que tratam os 
incisos I a III
do caput será aplicado sobre o valor do ponto correspondente ao posicionamento do servidor 
na tabela remuneratória na data da aposentadoria ou da instituição da pensão, respeitadas as 
alterações relativas a posicionamentos decorrentes de legislação específica.
§ 2º A opção de que trata o caput deverá ser formalizada no momento do requerimento da 
aposentadoria ou, no caso de falecimento do servidor em atividade, no momento do requeri-
mento da pensão.

Essa possibilidade apenas é conferida aos servidores que têm direito à paridade e à integralidade de proventos, 
ou seja, aos que adentraram no serviço público até 31 de dezembro de 2003 (data de publicação da Emenda Constitu-
cional nº 41/2003) e cumpriram ou cumprirão os requisitos das normas de transição. Além disso, os servidores devem ter 
recebido a gratificação a ser incorporada por, no mínimo, 5 (cinco) anos quando em atividade.

A opção prevista na Lei nº 13.324/2016 pode ser vantajosa para o servidor. Isso porque as legislações de regência de 
diversas gratificações de desempenho preveem a incorporação de parcela diminuta da vantagem, em  comparação com 
a parcela que é paga aos servidores ativos.

É o que acontece, por exemplo, no caso da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS), dis-
ciplinada pela Lei nº 10.855, de 1º de abril de 2004. De acordo com o art. 16 dessa Lei, podem ser

incorporados tão somente 50 (cinquenta) pontos às aposentadorias e pensões, até mesmo quando o servidor faz jus 
à paridade e à integralidade. Confira-se:

Art. 16. Para fins de incorporação da GDASS aos proventos de aposentadoria ou às pensões rela-
tivos a servidores da Carreira do Seguro Social, serão adotados os seguintes critérios:
I - para as aposentadorias concedidas e pensões instituídas até 19 de fevereiro de 2004, a grati-
ficação a que se refere o caput deste artigo será paga aos aposentados e pensionistas: (Redação 
dada pela Lei nº 11.907, de 2009)
a) a partir de 1º de julho de 2008, em valor correspondente a 40 (quarenta) pontos; e (Incluído 
pela Lei nº 11.907, de 2009)
b) a partir de 1o de julho de 2009, em valor correspondente a 50 (cinqüenta) pontos. (Incluído 
pela Lei nº 11.907, de 2009) 
II - para as aposentadorias concedidas e pensões instituídas após 19 de fevereiro de 2004: (Re-
dação dada pela Lei nº 11.501, de 2007) 
a) quando o servidor que deu origem à aposentadoria ou à pensão enquadrar-se no dis-
posto nos arts. 3o e 6o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e no 
art. 3o da Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005, aplicar-se-á o constante 
das alíneas a e b do inciso I do caput deste artigo; (Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009) 
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(grifos aditados)
Portanto, a forma de cálculo de que trata a Lei nº 13.324/2016, em que se considera a média das 60 (sessenta) últimas 

pontuações obtidas pelo servidor quando em atividade, resultará na incorporação de valor superior ao que poderia ser 
incorporado com base na Lei nº 10.855/2004.

Caso o servidor tenha interesse na incorporação de gratificação conforme a Lei nº 13.324/2016, deverá anuir expressa-
mente por meio da assinatura de um termo de opção, que possui caráter irretratável (art. 91 da Lei nº 13.324/2016).

O termo, constante no Anexo XVCI daquela Lei, estabelece as seguintes condições para que a gratificação seja incor-
porada na forma estabelecida no art. 88, anteriormente colacionado:

Venho, observando o disposto na Lei nº _________ de ___de _________de _______, optar pela 
incorporação da gratificação de desempenho aos proventos de aposentadoria ou de pensão, 
nos termos dos arts. 88 a 92, renunciando:
a) se for o caso, à forma de cálculo de incorporação da gratificação de desempenho reconheci-
da por decisão administrativa ou judicial, inclusive transitada em julgado; e
b) ao direito de pleitear, na via administrativa ou judicial, quaisquer valores ou vantagens 
decorrentes da forma de cálculo da gratificação de desempenho incorporada aos proventos, 
exceto em caso de comprovado erro material.
Ocorrendo pagamento em duplicidade de valores referentes às gratificações de desempenho 
previstas nesta Lei, autorizo o ente público a reaver a importância paga a maior administra-
tivamente, por meio de desconto direto nos proventos. Autorizo, ainda, a União, autarquia ou 
fundação pública federal, se for o caso, a apresentar este Termo perante o Poder Judiciário.

Como se observa, o servidor deve renunciar à forma de cálculo eventualmente reconhecida em decisão administrativa 
ou judicial, bem como ao direito de pleitear administrativa ou judicialmente os valores decorrentes de cálculo equivoca-
do.

Além disso, caso haja pagamento a maior, por equívoco da Administração, esta ficará autorizada a descontar os valo-
res indevidos diretamente dos contracheques dos servidores.

No caso específico dos filiados à Anasps, a assinatura desse termo importará renúncia ao direito pleiteado em diversas 
ações coletivas que versam sobre gratificações de desempenho. Em muitas delas, há julgamento de mérito favorável até 
o presente momento, como as ações que versam sobre GDASS, GDASST, GDATA, entre outras.

Anexo à presente nota segue relatório detalhado de cada uma das demandas coletivas de gratificação de desempe-
nho da Anasps que se enquadram no disposto no art. 87 da Lei nº 13.324/2016¹, para que os filiados

tenham ciência da sua situação atual e do que abririam mão caso assinem o termo.
Não há garantias de êxito nessas ações, apesar da existência de jurisprudência favorável. Além disso, não há como 

prever quanto tempo transcorrerá até o término das ações, nem quando será possível executar os valores decorrentes de 
eventual êxito.

Caso as ações mantenham as decisões favoráveis, os servidores receberão todos os valores atrasados, com juros e cor-
reção monetária, desde os 5 (cinco) anos que antecederam a propositura da ação até o momento do recebimento do 
montante executado.

Saliente-se que a contagem do prazo prescricional para pagamento dos atrasados tem início quando o servidor 
completa os critérios para a aposentadoria. Dessa forma, caso a ação tenha sido ajuizada em 2010, por exemplo, e o ser-
vidor tenha se aposentado até o ano de 2005, fará jus ao recebimento das parcelas devidas desde 2005 (5 anos antes 
da propositura da demanda). Caso tenha se aposentado a partir de 2010, não fará jus a nenhuma parcela anterior ao 
ajuizamento da ação, mas apenas desde aquela data base até a execução do título judicial.

Caso optem pela assinatura do termo da Lei nº 13.324/2016, os servidores poderão incorporar a partir de janeiro de 
2017 as gratificações de forma mais vantajosa. Ademais, é certo que poderão incorporá-las daquela forma, não

dependendo da incerteza a que, sabidamente, estão submetidas as ações judiciais.
A desvantagem na assinatura está no fato de que abrirão mão dos valores atrasados e das ações judiciais da Anasps 

que estão em curso, além de outras ações ou processos administrativos individuais.
Após a assinatura do termo — que, frise-se, é irretratável —, o servidor não poderá questionar judicialmente eventuais 

equívocos relacionados à incorporação de gratificação.
Expostas as vantagens e as desvantagens da assinatura do termo, cabe ao filiado tomar uma decisão de cunho 

estritamente pessoal:
i) anuir e passar a receber a gratificação conforme a média das últimas 60 (sessenta) pontuações, desde o momen-

to da aposentadoria ou, para os já aposentados, a partir de janeiro de 2017 ou no momento da assinatura do termo, 
renunciando às ações judiciais e aos processos administrativos em curso; ou

ii) não assinar o termo e aguardar o trânsito em julgado das ações ou processos administrativos em curso, o que, em 
caso de êxito, possibilitará ao servidor que faça jus o recebimento dos valores atrasados, respeitado o prazo prescricio-
nal de 5 (cinco) anos 

¹A Lei nº 13.324/2016 garantiu a incorporação conforme a média das 60 (sessenta) últimas pontuações apenas às gratificações 
das Carreiras elencadas no rol taxativo do art. 87. Assim, nem todas as gratificações objetos de ações coletivas da ANASPS podem 
ser incorporadas daquele modo, mas tão somente as que constam no documento ora anexado.
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ANEXO XCVI - TERMO DE OPÇÃO
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ENTREVISTA

A Anasps deflagrou uma cam-
panha por todo o país contra o 
fim do Ministério da Previdência 
Social. O presidente da Anasps, 
Alexandre Barreto Lisboa fala 
sobre as mobilizações. Confira a 
entrevista!

Presidente, qual o posiciona-
mento da Anasps em relação a 
Medida Provisória 726?

Dando sequência as atividades 
que a Anasps vem desenvolvendo, 
contra as medidas coercitivas que 
destruíram a nossa Previdência, 
viemos aqui fazer um balanço, até 
o momento, do que foi feito e do 
que vai ser feito ainda.

Quais os trabalhos que estão 
sendo realizados contra esse ato 
do governo?

A Anasps deflagrou uma cam-
panha por todo o Brasil, de outdo-
or, de mídia impressa, no sentido 
denunciar. Primeiro, que rouba-
ram a nossa casa, ou seja, extingui-
ram o Ministério da Previdência, a 
casa de todo o trabalhador bra-
sileiro, de todo brasileiro, aquela 

Balanço dos atos contra a MP 726/2016
casa que nos protege de incerte-
zas, das intempéries e muito mais.  
Vergonhosamente nós somos o 
primeiro país do mundo a ter uma 
previdência e não ter um órgão 
próprio. Existe um puxadinho no 
Ministério da Fazenda e o INSS a 
grande administradora, do maior 
plano de distribuição de renda, o 
INSS está no Ministério do Desen-
volvimento Social.

Qual a importância de levar 
esse tema (desmonte da Previ-
dência) para discussão na socie-
dade civil? 

A população tem começado a 
reagir, esses outdoors estão come-
çando a fazer efeito, está fazendo 
o povo discutir o que está aconte-
cendo, ações estão sendo planeja-
das nos Estados em relação a isso, 
no sentido de conscientizar nossos 
parlamentares quanto à neces-
sidade de se insurgir contra essa 
medida arbitrária da destruição do 
Ministério da Previdência, destrui-
ção essa que tem como finalidade 
maior uma reforma da Previdência 
que só vai ser contra o trabalha-
dor brasileiro, é uma manobra de 
vários tempos. O primeiro destrói 
a casa que poderia fazer uma dis-
cussão séria sobre uma reforma de 
Previdência; segundo momento 
impõe a população uma reforma 
que não é boa, tendo em vista a 
maneira que está sendo feita. Ou 
seja, se é algo para melhorar, você 
pega todos os estudos que haviam 
dentro de um órgão de 93 anos de 
existência e aí propõe uma discus-
são com a sociedade propõe uma 
modificação e convence a socieda-
de que é benéfica. No momento 

que você faz uma reforma, na qual 
a primeira coisa que faz e distribuir 
os servidores aos sete ventos, pega 
os técnicos e espalha em alguma 
parte, da área econômica. A parte 
que realmente oferece uma ativi-
dade social, em outro ministério, 
ou seja, desmonta algo que foi 
pensado ao longo dos anos, não 
pode ser boa coisa.

Audiências públicas, debates 
nos meios de comunicação, atu-
ação da Frente Parlamentar em 
Defesa da Previdência, manifes-
tações. Qual o papel da Anasps 
nesses acontecimentos?

Participamos agora de uma 
audiência pública, com o Senador 
Paulo Paim e o deputado Ronaldo 
Medeiros em Alagoas, uma audi-
ência pública que lotou o auditó-
rio, demonstrou que a população 
está interessada e revoltada no 
que está acontecendo, quer mais 
informações, está se insurgindo 
e ficando indignada com a ação 
do Ministério. Houve um grande 
debate, uma grande mobilização, 
essas audiências públicas estão 
acontecendo no país inteiro, vai 
haver uma grande audiência pú-
blica agora no Rio de Janeiro em 
plena Olimpíada, que vai ser bom, 
que vai dar uma visibilidade in-
ternacional ao desmonte da Pre-
vidência do Brasil, que mais uma 
vez vamos levar a discussão a so-
ciedade, para que demonstre pu-
blicamente a sua indignação con-
tra a extinção do Ministério e uma 
reforma que só vem para tirar 
mais direitos dos trabalhadores e 
sobretudo tirando os direitos das 
mulheres, que isso é muito grave 

Alexandre Barreto Lisboa 
Presidente da Anasps

A população tem começado a reagir, esses outdoors 
estão começando a fazer efeito, está fazendo o povo 

discutir o que está acontecendo, ações estão sendo pla-
nejadas nos Estados em relação a isso, no sentido 
de conscientizar nossos parlamentares quanto à 

necessidade de se insurgir contra essa 
medida arbitrária da destruição 

Alexandre Barreto Lisboa 
Presidente da Anasps
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ENTREVISTA

Eficiência, transparência e ino-
vação são os três pilares que serão 
utilizados na gestão de Leonardo 
Gadelha à frente da presidência do 
Instituto Nacional do Seguro So-
cial (INSS). Confira a entrevista!

Como o senhor avalia a propos-
ta do governo em alterar a estrutu-
ra do Ministério incluindo o INSS 
ao Ministério do Desenvolvimento 
Social?

Olha, esse é um fato novo ao qual 
nós ainda estamos nos adaptando, 
mas do ponto de vista conceitual eu 
consigo ver uma lógica muito clara. 
O Ministério é do desenvolvimento 
social e essa também precisa ser 
uma preocupação de nós que faze-
mos o INSS. Eu vou te dar um exem-
plo muito claro, ao se conceder um 
auxílio doença, por exemplo, nós 
não temos que nos preocupar ape-
nas com o pagamento do benefício, 
nós temos que nos preocupar com a 
reabilitação desse cidadão de forma 
a fazer sua reinserção no mercado 
de trabalho, isso é desenvolver, isso é 
empoderá-lo. A lógica de criação do 

Ministério do Desenvolvimento So-
cial é portanto muito parecida, em 
determinadas circunstâncias, com a 
lógica de existência do nosso institu-
to, do Instituto Nacional do Seguro 
Social, há portanto uma sinergia que 
pode ser construída nesse processo, 
é claro que ao longo do tempo nós 
temos uma impressão melhor de 
como se deu essa comparação, mas 
eu acredito que ela possa funcio-
nar e possa trazer bons frutos - tan-
to para aqueles que gerem o MDS 
como principalmente para aqueles 
que auferem os benefícios do INSS.

Existem pontos negativos nes-
sa decisão?

Olha, é claro que quando você 
faz uma ruptura, você corre o ris-
co de perder algum processo que 
esteja em curso, mas eu acredito 
que em função da forma como isso 
se deu e como está se dando com 
muita independência, com mui-
ta autonomia dos órgãos, eu acho 
que essas perdas serão mínimas. Eu 
acho que nós temos muito mais a 
ganhar do que a perder. É claro que 
a nossa obrigação, é obrigação de 

quem gere em todos esses órgãos - 
quer seja a estrutura, que tenha fica-
do sob os auspícios do Ministério da 
Fazenda, quer seja sobre o INSS que 
ficou sob o guarda-chuva do MDS. É 
preocupação de todos que estão a 
frente da gestão diminuir essas per-
das e maximizar as vantagens que 
nós podemos e certamente aferire-
mos nesse processo de fusão.

Quais as primeiras medidas que 
serão adotadas pelo senhor?

Olha, antes mesmo de pensar 
que implementar novas políticas 
ou fazer mudanças muito radicais, 
eu preciso dizer que encontrei um 
órgão muito bem estruturado, o 
INSS tem desenvolvido soluções 
para seus problemas internos, que 
serve hoje para “bench mark” para o 
restante da administração pública. 
Vários órgãos do poder Executivo, 
do poder Judiciário, do poder Le-
gislativo nos procuram no sentido 
de conhecer nossas soluções, do 
ponto de vista da incorporação de 
novas tecnologias, o INSS tem sido 
também vanguardista. Eu acho, 
portanto, que a primeira medida é 
justamente não procurar inventar 
moda, é dar continuidade aquilo 
que já vem sendo bem feito. Ago-
ra, em toda a administração, quer 
estejamos falando de uma admi-
nistração pública, quer estejamos 
falando de uma empresa, sempre 
há espaço para aprimoramento, e 
essa precisa ser uma preocupação 
constante dos gestores, e para que 
nós possamos promover esse apri-
moramento eu tenho proposto um 
modelo calcado num trinômio ou 
num tripé que é o da inovação, o 
da transparência e o da eficiência. 
Se nos efetivamente formos trans-
parentes, e eu estou me referindo a 
transparência como ferramenta de 
gestão, se nos dermos efetividade 
no cargo público, ou seja, fazer mais 

Leonardo Gadelha, Presidente do INSS

Presidente do INSS diz que temos 
mais a ganhar com o Ministério do 

Desenvolvimento Social do que perder
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com menos, e se nos inovarmos, ou 
seja, procurarmos as melhores prá-
ticas que já vêm sendo pensadas 
pelo nosso pessoal na ponta e que 
também podem ser incorporadas a 
partir de sugestões de pessoas que 
também estejam vendo o processo 
de fora, eu não tenho dúvidas que 
conseguiremos fazer um INSS ain-
da melhor do que já é hoje. Porque 
por fim, para responder sua pergun-
ta, preciso dizer que existe um des-
compasso entre a forma como nós 
desenvolvemos nossos processos in-
ternos e a percepção que a socieda-
de tem daquilo que acontece aqui 
no INSS. Como falei agora a pouco, 
o INSS já é referência para várias 
outras instâncias do poder público, 
mas parte da sociedade ainda vê o 
órgão como uma estrutura relativa-
mente desorganizada. Nós precisa-
mos então fazer este casamento en-
tre aquilo que estamos construindo 
e a percepção que os brasileiros têm 
do INSS. E esse também vai ser um 
esforço dessa gestão.

O que o senhor considera como 
seu maior desafio frente a gestão?

Eu considero que o meu maior 
desafio é, no primeiro ponto, hu-
manizar o processo ou humani-
zá-lo ainda mais. Eu sei que nossos 
funcionários já se esforçam muito 
para prover um serviço de quali-
dade, e para que isso aconteça nós 
precisamos dar boas condições de 
trabalho para nossos funcionários, 
por boas condições eu me refiro a 
melhor capacitação, eu me refiro a 
uma melhor remuneração, eu me 
refiro a melhores estruturas - ainda 
que parte disso não seja possível 
construir num horizonte de tempo 
muito curto. Mas nós teremos pelo 
menos condições de lançarmos as 
bases para aqueles que me suce-
dam, eu certamente não serei eter-
no. Para aqueles que me sucedam 
possam dar continuidade a esse 
processo, se nós servimos os nossos 
servidores a atenção, a qualifica-

ção, a estrutura que eles merecem, 
se eles prestarem um serviço mais 
humanizado, de melhor qualidade, 
mais célere aos nossos cidadãos, e 
se por fim tudo isso redundar para 
a economia dos cofres públicos eu 
não tenho dúvida de que a gestão 
será bem-sucedida. 

Como serão feitas as nomea-
ções para gerente? Serão realiza-
dos concurso? Ou serão nomeados 
apenas os servidores da casa?

Essa é a praxe atual. Acho que é 
um modelo bem-sucedido, um mo-
delo no qual se exige que cada um 
dos gerentes executivos tenha tido, 
pelo menos, três anos de experiên-
cia à frente de uma agência, o que 
lhe dá muita tranquilidade para to-
mar decisões que digam respeito ao 
processo na ponta. Também exige 
que ele tenha feito uma quantida-
de de cursos bastante significativa, 
o que lhe dá também propriedade 
para conhecer o sistema, para co-
nhecer as inovações que estejam 
sendo propostas pela administração 
central, e também permite uma oxi-
genação entre os quadros do INSS 
- uma vez que reservamos esse es-
paço apenas para funcionários que 
são do INSS. Acho que é interessan-
te de tempos em tempos darmos 
oportunidades para novos quadros, 
essa oxigenação faz muito bem, e a 
experiência de um gestor que cer-
tamente ama o órgão como aque-
le que o sucede. Ao se somar esses 
dois esforços a gente tem sempre 
um processo de sinergia que tende 
a melhorar os fluxos internos. Então 
eu estou muito satisfeito com a atu-
al escolha dos gerentes executivos, 
mas quero dizer que a administra-
ção central estará sempre aberta 
para que possamos rever decisões 
como essa de tempos em tempos, 
se essa for a vontade da comunida-
de previdenciária. Por comunidade 
previdenciária eu me refiro aos nos-
sos funcionários e aos nossos bene-
ficiários. 

O que o servidor do INSS pode 
esperar para os próximos meses?

Pode esperar muito trabalho, e 
eu tenho pedido muito a Deus, ro-
gado a Deus, para que ele me dê 
discernimento, para que ele me dê 
disposição, para que ele me dê sen-
sibilidade para que eu tome as me-
lhores medidas possíveis. Para que a 
gente faça isso de forma colegiada, 
eu não tenho nenhuma habilida-
de mágica, a minha disposição é 
de construir a solução para os pro-
blemas do INSS de forma conjun-
ta, e quem pode dar as melhores 
respostas são os nossos servidores - 
aqueles que conhecem o processo 
na ponta, que sabem aonde o calo 
aperta, aqueles que conhecem o 
dia-a-dia, que atendem ao cidadão, 
que sabem quais são as dificulda-
des do nosso sistema. São eles que 
precisam construir, em primeiro 
lugar indicar os sistemas, em se-
gundo lugar, construir as soluções 
para esses mesmos problemas. E a 
administração central cabe o papel 
de facilitador. Nós precisamos con-
gregar o conhecimento, de quem 
está lá na ponta e indica os proble-
mas com as condições humanas e 
materiais para que esses problemas 
sejam resolvidos. 

O senhor gostaria de acrescen-
tar mais alguma coisa?

Quero apenas agradecer por essa 
oportunidade, dizer que a adminis-
tração central estará sempre muito 
aberta e o diálogo será permanente, 
será franco. Eu quero e preciso da 
ajuda dos servidores do INSS para 
que a gente faça um órgão ainda 
melhor, como eu disse no início, já 
encontrei um Instituto Nacional do 
Seguro Social que é razão de orgu-
lho para a população do Brasil, mas 
acho que há espaço para que nós 
aprimoremos ainda mais nosso flu-
xo interno e entreguemos um pro-
duto ainda melhor do que aquele 
que já fazem nossos trinta e sete mil 
funcionários 

Nós precisamos congregar o conhecimento, de quem está lá na 
ponta e indica os problemas com as condições humanas e 

materiais para que esses problemas sejam resolvidos. 
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Como funciona o Programa 
de Educação Previdenciária 
(PEP) e com qual objetivo ele foi 
criado?

O Programa de Educação Pre-
videnciária recebe demandas 
da sociedade. A sociedade nos 
manda documentos e em segui-
da nós analisamos como atender 
esses pedidos. O objetivo do pro-
grama é disseminar informações 
previdenciárias para o cidadão, 
para que ele fique sabendo dos 
seus direitos e deveres em rela-
ção aos benefícios previdenciá-
rios.

Quem são as pessoas que le-
vam esse conhecimento sobre 
a Previdência para a população 
e como fazer para integrar essa 
equipe?

Todo servidor do Instituto Na-
cional do Seguro Social - INSS 
que faz parte do quadro e tam-
bém as pessoas que recebem as 
informações previdenciárias, por 
intermédio dos cursos de ensina-
dores que a gente divulga e que 
de certa forma fornece para a so-
ciedade.

Como é feita a escolha das 
comunidades que vão receber 
o apoio do PEP? Quais os requi-
sitos levados em consideração?

As nossas equipes que estão 
nas unidades do INSS avaliam a 
comunidade e onde está a po-
pulação mais carente e a gente 
leva em conta também a PNAD, 
que é a Pesquisa Nacional por 

ENTREVISTA

O Programa de Educação Previdenciária (PEP) foi criado 
em 2000 para educar as populações carentes sobre os seus 
direitos previdenciários, como aposentadoria por idade e 
benefícios assistenciais. Entre os seguros de maior utilidade 
está o salário-maternidade, que auxilia na compra de remé-
dios e assistência às necessidades maternas.  

Intitulado primeiramente como Programa de Estabilida-
de Social (PES), o PEP já teve a sua visão restringida somente a área previdenciária, mas 
atualmente, o que se pode observar são diversos programas que possuem o mesmo ob-
jetivo: se unindo em prol de um bem comum. Sobre esse assunto a equipe da Anasps 
entrevistou o coordenador do PEP, Everaldo Bernardes, que nos apresenta o programa.

Amostra de Domicílio. Esses da-
dos nos ajudam nessa atuação e 
nessa estratégia para disseminar 
a educação previdenciária.

Em fevereiro deste ano o PEP 
completou 16 anos. Se fôssemos 
fazer um balanço, em quais pon-
tos o programa já evoluiu? O que 
ainda precisa ser aperfeiçoado?

Evoluímos na ampliação da 
cobertura social, na diminuição 
da informalidade, na ampliação 
das parcerias e na disseminação 
das informações previdenciárias 
nas modalidades presenciais e 
EaD (à distância). O que precisa 
ser aperfeiçoado: Conscientizar 
os gestores do INSS da impor-
tância do PEP - tanto para o INSS 
quanto para a sociedade, fortale-
cimento das equipes de educa-
ção previdenciária; mais recursos 
para aperfeiçoar os nossos mate-
riais de divulgação e distribuição 
gratuita junto à sociedade, bem 
como melhorarmos os nossos re-
cursos logísticos necessários às 
execuções das ações educacio-
nais do PEP.

Nesses 16 anos, quantas pes-
soas foram atendidas e quan-
tas ações já foram feitas?

Nós já atendemos mais de 
10,5 milhões de cidadãos e já re-
alizamos mais de 85 mil ações 
previdenciárias.

Havia uma expectativa de 
que até abril desse ano fosse 
lançado um curso online so-
bre educação previdenciária. 
Como está esse projeto? É pos-
sível que ele seja realizado ain-
da este ano?

Graças a Deus nós já lança-
mos em abril dois cursos: um 
para empresas e outro para pro-
fessores e agora em maio nós 
já estamos na segunda oferta. 
A primeira oferta já está sendo 
encerrada agora, e nós estamos 
analisando e avaliando para me-
lhorar as próximas ofertas. Pro-
vavelmente a partir de julho nós 
estaremos já ofertando os ter-
ceiros cursos.

Para esse ano também está 
sendo desenvolvido, além dos 
cursos que oferecemos de edu-
cação previdenciária para em-
presas e para professores, esta-
mos também preparando cursos 
para o rural, que é o segurado es-
pecial. Estamos também desen-
volvendo cursos, em modalida-
des, para o cidadão que queira 
conhecer mais sobre a Previdên-
cia Social e diminuir suas dúvi-
das sobre qualquer assunto rela-
cionado à Previdência 
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ENTREVISTA

Advogado, Bruno Fishgold, fala 
sobre as ações judiciais da asso-
ciação. Novidades referentes aos 
processos, Geap, maneiras como o 
associado pode colaborar com as 
ações e mais... Confira a entrevista!

Quantas ações a Anasps pro-
pôs em prol dos associados? O 
Senhor poderia falar as mais sig-
nificativas?

Certamente o escritório Tor-
reão Braz Advogados conta com 
20 anos de parceria com a Anasps 
e nesse período foram mais de 
100 ações coletivas propostas 
em favor dos filiados. Hoje em 
dia tramitam cerca de 70 ações, 
algumas já em fase de execução, 
algumas inclusive que já termi-
naram, que já houve pagamento 
para muitos associados. E a ten-
dência é que esse número vá di-
minuindo à medida que a gente 
consiga concluir o andamento 
desses processos.

Qual o papel dos associados 
diante desses processos? Como 
eles podem colaborar?

É muito importante que o as-
sociado atualize sempre o cadas-
tro, que ele acompanhe o site da 
associação, que ele acompanhe os 
jornais da associação. Uma vez que 
nessas ações coletivas o processo é 
dividido em duas fases: na primeira 
fase a Anasps atua no próprio nome 
- não é necessário que os associa-
dos sejam identificados, mas de-
pois com o resultado favorável ele 
é declarado pelo poder Judiciário e 
é preciso que seja individualizado o 
processo, e aí então a Anasps pre-
cisa identificar os associados. Nesse 
momento a Anasps tem que pro-
curar o associado e pedir também 
que o associado entre em contato 
com a associação para que possa 
haver essa fase de individualização 
e assim não corra o risco de alguma 
pessoa que tenha o direito resguar-
dado não usufruir desse direito por 
está distante da associação.

Ações judiciais da Anasps
Ao longo desses anos, quais 

foram as causas que mais trou-
xeram resultados positivos? 

Certamente o maior retorno 
positivo ele vem quando existe 
o efetivo pagamento, quando a 
gente verifica que o associado re-
almente recebe aquele valor que 
ele faz jus. Nesses últimos anos 
temos algumas ações de 28,86%. 
São mais de 20 mil filiados que 
já foram beneficiados por essas 
ações. Contra a Geap também fo-
ram mais de 20 mil pessoas be-
neficiadas; ainda há pagamentos 
já realizados nas ações de 3,17% 
(MPS). Certamente são essas 
ações que trazem mais retorno 
porque infelizmente o poder Ju-
diciário no Brasil não conta com 
uma estrutura adequada, os pro-
cessos demoram muito e por isso 
aquele retorno vem quando final-
mente o filiado recebe aquele va-
lor a que ele faz jus. 

O associado pode esperar por 
alguma novidade?

Certamente. Nessas cerca de 
70 ações coletivas que tramitam 
atualmente, cerca de 60% delas 
já contam com resultados favo-
ráveis para a associação, ou seja, 
resultados que tendem a tra-
zer benefícios concretos para os 
associados. Além das ações de 
28,86% e que ainda vai haver o 
pagamento, há várias ações de 
gratificações e desempenho que 
beneficiam os aposentados e 
pensionistas. São essas que acre-
ditamos que serão as próximas 
que vão efetivamente beneficiar 
os associados.

Qual o recado da equipe de 
consultoria jurídica para os as-
sociados?

O recado que a gente gosta-
ria de deixar é que infelizmente 
o poder Judiciário realmente é 
lento, mas não faltam esforços 
para que os processos sejam ace-
lerados. Boa parte do nosso tra-
balho é direcionada tão somente 

a prestar a agilidade ao proces-
so e que, não obstante não seja 
um processo lento, o fato é que é 
muito melhor contar com o apoio 
da associação. É muito benéfico 
ao associado, é menos custoso 
lançar mão de uma ação coletiva 
para beneficiar milhares e milha-
res de pessoas do que propor mi-
lhares de ações individuais, o que 
torna tudo muito mais custoso e 
ainda gera mais dificuldade para 
o próprio poder Judiciário conse-
guir resolver o problema de todas 
essas pessoas.

O senhor gostaria de acres-
centar mais alguma coisa?

Realmente o recado final é 
esse: que se mantenham o con-
tato com a associação. O depar-
tamento jurídico da associação 
está sempre muito por dentro 
de tudo o que está acontecendo, 
está sempre em contato com o 
escritório e que certamente esse 
contato mais próximo e essa atu-
alização cadastral, a leitura dos 
jornais, do site da associação, 
certamente é aquilo que facilita 
o trabalho de todos nós e agiliza 
consequentemente a concretiza-
ção dos direitos dos filiados 

Bruno Fischgold, 
Advogado

Bruno Fischgold, 
Advogado 
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AÇÕES

Últimas Ações Ajuizadas



1. Paridade e integralidade para 
aposentados por invalidez perma-
nente; 

2. Recebimento das gratifica-
ções de desempenho de acordo 
com a última pontuação percebida 
na atividade (paridade); 

3. Garantir o gozo de feriados 
municipais, distritais e estaduais 
pelos servidores federais da locali-
dade, ou o recebimento de horas 
extras pelo serviço prestado duran-
te o feriado; 

4. Garantir aos filiados que, 
após a vigência da Funpresp-Exe, 
deixaram cargo público estadual, 
municipal ou distrital para, sem 
quebra de vínculo, assumir cargo 
público federal, a permanência em 
regime previdenciário anterior, vi-

Próximas Ações - Autorizadas em Assembleia
gente quando de sua primeira in-
vestidura no serviço público; 

5. Aposentadoria especial dos 
filiados portadores de deficiência 
por meio da aplicação da Lei Com-
plementar n. 142/2013; 

6. Paridade da Gratificação 
de Desempenho de Cargos Espe-
cíficos (GDACE) aos aposentados e 
pensionistas;

7. Gratificação de fronteira 
para os servidores;

8. Conversão da licença-prê-
mio em pecúnia.

9. Declaração da ilegalidade 
do regime coparticipativo de cus-
teio do auxílio pré-escolar, para abs-
tenção da cobrança de quaisquer 
valores e para devolução do que foi 
indevidamente descontado.

10.  Declaração da ilegalidade 
da tributação incidente sobre valo-
res percebidos acumuladamente 
devido a atraso no recadastramen-
to anual de aposentados e para de-
volução dos valores eventualmente 
pagos a maior.

11. Suspensão da portaria do 
Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão acerca das consig-
nações; 

12. Reajuste dos 13,23%; 
13. Ação indenizatória contra a 

União pelos danos causados à GEAP; 
14. Impedir a proibição de apo-

sentadoria dos servidores que res-
pondam Processo Administrativo 
Disciplinar; 

15. Obrigar a administração a 
fornecer o contracheque impresso  
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Em 2003, a Anasps propôs a Exe-
cução nº 2003.34.00.035360-2 para 
a cobrança de valores relativos ao 
resíduo de 3,17% em favor dos ser-
vidores, aposentados e pensionistas 
do Ministério da Previdência Social.

Em conformidade com enten-
dimento à época adotado pelo 
Poder Judiciário, a Anasps instruiu 
a execução com a procuração por 
ela outorgada aos advogados da 
causa e com os cálculos dos valo-
res devidos aos beneficiários do 
processo. Com o passar do tempo, 
o Judiciário passou a exigir a apre-
sentação de documento adicional: 
procurações outorgadas individual-
mente pelos beneficiários das exe-
cuções propostas por associações 
de classe. Para adequar a Execução 
nº 2003.34.00.035360-2 a esse novo 
entendimento, no ano de 2009, a 
Anasps realizou extenso trabalho 
de coleta das procurações individu-
ais e apresentou o que foi coletado 
em Juízo.

Pagamento dos atrasados dos 3,17% 
para Servidores do Ministério da Previdência

Recentemente, o Juízo da Exe-
cução promoveu os pagamentos 
para quem enviou as procurações. 
Quanto aos demais, expediu certi-
dão segundo a qual a pendência 
na documentação impediria a re-
quisição do crédito de 3,17%. A si-
tuação de quem não apresentou 
procuração individual em 2009 é 
incerta.

De um lado, a certidão acima 
referida sugere que a mera juntada 
das procurações individuais possi-
bilita a realização de pagamento 
em favor de quem ainda não rece-
beu o crédito executado. De outro, 
é possível que a não apresentação 
das procurações em 2009 seja en-
tendida pelo Juízo como ausência 
de interesse no prosseguimento da 
execução.

Como até o momento não hou-
ve decisão judicial que formalize a 
exclusão de beneficiários do pro-
cesso, a ANASPS tentará impe-
dir que isso ocorra. Para tanto, a 

ANASPS promoverá nova coleta de 
procurações e, para quem as enviar, 
pedirá ao Juízo a realização de pa-
gamentos. 

É importante frisar que o envio 
da procuração neste momento não 
garantirá o recebimento do crédito, 
na medida em que o Juízo poderá 
indeferir o pagamento sob o enten-
dimento de que somente quem ou-
torgou a procuração em 2009 deve 
permanecer no processo.

Os interessados nessa tentati-
va deverão contatar a Anasps para 
solicitar o modelo de procuração e 
enviá-la à sede da Anasps imprete-
rivelmente até 30/09/2016.

Por fim, informamos que não 
deverão enviar procurações para a 
Execução nº 2003.34.00.035360-2 
os filiados que eventualmente te-
nham recebido as diferenças de 
3,17% devidas pela UNIÃO por meio 
de outras ações judiciais. A Associa-
ção se coloca à disposição para es-
clarecimentos adicionais 



A Rádio Anasps também está se modernizando! 
Nossa programação está repleta de informações. To-
dos os dias são disponibilizados dez boletins, sendo 
o primeiro às 11h e o outro às 16h. Lá, os internautas 
podem ter acesso a notícias de relevância nacional 

RÁDIO e TV

Boas notícias
Informamos aos nossos telespectadores que a nossa TV web e a nossa rá-

dio web estão de cara nova. Assim como o portal da Anasps, todos os nossos 
meios de comunicação passam por uma transformação. O objetivo é apenas 

um: levar a você, associado, notícias em tempo real, mais precisas, buscando a 
cada dia melhorar a qualidade das informações. 

Nossa página na internet está mais interativa, atraente e com 
maior facilidade para encontrar as notícias. Confira! www.anasps.org.br

Desde a publicação da Medida Provisória 726/2016, 
que extinguir o Ministério da Previdência Social, levando 
suas secretarias para o Ministério da Fazenda e o Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) à pasta do Desenvol-
vimento Social e Agrário, a equipe de comunicação da 
Anasps tem acompanhado as mobilizações que ocorrem 
em todo o país. Foram inúmeras as manifestações em re-
púdio ao ato assinado pelo presidente em exercício, Mi-
chel Temer. Muitas imagens constam na programação da 
nossa Anasps TV, como no vídeo “Anasps na luta contra o 
fim da Previdência” 

com foco nas ações de saúde, assistência social, pre-
vidência, bem-estar social e servidor público.

Abaixo, uma notícia da nossa Rádio Anasps pu-
blicada nesse mês.

“O segurado que tiver a aposentadoria por inva-
lidez cortada no pente-fino do INSS terá direito a 
receber um benefício temporário por até 18 meses.

O bônus é assegurado pela lei e será pago con-
forme o tempo que o segurado ficar afastado e o 
seu vínculo de trabalho antes da incapacidade.

Se o benefício foi pago por mais de cinco anos, 
considerando o tempo de auxílio-doença e apo-
sentadoria por invalidez, o bônus será pago por 
um ano e meio. Nos primeiros seis meses, os ex- 
aposentados irão receber o valor integral do bene-
fício e, nos seguintes, a renda será reduzida grada-
tivamente” 

Agora a Anasps também está presente nas redes sociais. Para acompa-
nhar a nova Era digital, a associação interage em tempo real com o associado, 
compartilhando informações no mundo virtual, sanando eventuais dúvidas e 
buscando a cada dia se aproximar mais daqueles que são os donos da Casa: 
vocês, associados. 

Temas como Previdência Social, abono salarial do PIS/Pasep, seguro de 
vida, eSocial, campanhas contra a extinção do Ministério da Previdência So-
cial e mais... tudo isso pode ser acessado por meio dos nossos canais.

Entre nas nossas páginas na internet. Navegue. Descubra um novo mundo 
de informações a sua espera. A Anasps está presente no Facebook, Instagram, 
Twitter, Google Plus, Linkedin e Youtube. 

Anasps nas redes sociais
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