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ASSUFRGS INGRESSA COM AÇÕES PARA RECUPERAR VALORES
DEVIDOS A SERVIDORES QUE RECEBEM ABONO PERMANÊNCIA

Benefício pago aos servidores públicos que poderiam
se aposentar, mas preferem seguir em atividade, o
abono permanência é reconhecido pelos tribunais
brasileiros como verba que faz parte da remuneração
dos trabalhadores. Com base nesse entendimento, o
abono de permanência deve ser pago também no
décimo terceiro salário, bem como servir de base de
cálculo para o terço de férias.
Porém, UFRGS, UFCSPA e IFRS vêm pagando o terço de férias e o décimo terceiro salário em
valor inferior ao devido aos servidores que recebem o benefício. A partir de uma
interpretação errada da Constituição Federal e da legislação, as instituições alegam que o
abono trata-se de uma verba indenizatória, e não remuneratória.
Diante disse, a CSPM Advogados Associados ingressou com ações coletivas, em nome da
ASSUFRGS, para recuperar os valores que deixaram de ser pagos aos servidores. Os
advogados do escritório elencaram decisões recentes sobre a divergência. Em 2010, o
Superior Tribunal de Justiça analisou a questão. Em seu voto, o ministro relator Humberto
Martins foi taxativo: “o abono de permanência trata-se apenas de incentivo à escolha pela
continuidade no trabalho em lugar do ócio remunerado. Com efeito, é facultado ao servidor
continuar na ativa quando já houver completado as exigências para a aposentadoria
voluntária. A permanência em atividade é opção que não denota supressão de direito ou
vantagem do servidor e, via de consequência, não dá ensejo a qualquer reparação ou
recomposição de seu patrimônio. O abono de permanência possui, pois, natureza
remuneratória por conferir acréscimo patrimonial ao beneficiário e configura fato gerador do
imposto de renda, nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional."
Toda a categoria dos técnico-administrativos da UFRGS, UFCSPA e IFRS está contemplada
pelas ações coletivas ajuizadas pela ASSUFRGS. Além disso, todos os servidores públicos
federais que recebem abono de permanência podem buscar seu direito ao pagamento
correto do terço de férias e do décimo terceiro de forma individual na Justiça. O escritório
CSPM Advogados está à disposição para atender quem se enquadre nessa situação. Aqueles
que recebem o benefício – ou que o receberam nos últimos cinco anos – podem entrar em
contato diretamente com o escritório, que faz parte da assessoria jurídica da ASSUFRGS e do
ANDES, através do e-mail cspm@cspm.adv.br.
Foto: Divulgação/STJ

ARTIGOS

REFORMA DA PREVIDÊNCIA:
DESCONSTITUCIONALIZAÇÃO E
DESUMANIZAÇÃO
artigo do advogado Guilherme Pacheco Monteiro
publicado no Sul 21

27/05/2019

Desconstitucionalização e Desumanização. Essas duas
palavras podem resumir a proposta de alteração na
previdência encaminhada pelo Governo este ano. Por
um lado, a principal alteração estrutural da PEC 06/2019
é a retirada da Constituição de regras básicas da
Previdência, o que se convencionou chamar de
desconstitucionalização – embora sem um rigor
técnico. O que se propõe, então, é que as regras
previstas em 1988 pela Assembleia Constituinte, e que
hoje garantem o sistema de previdência social pública e universal, sejam facilmente alteradas
por parlamentos futuros.
Inclusive, a PEC abre a porta para que essa legislação futura preveja o sistema de
capitalização, provavelmente inspirada na experiência de Paulo Guedes no Chile. Nesse
sistema, apenas o trabalhador contribui para o fundo que gerará sua aposentadoria futura.
Estas contribuições são administradas por fundos (geralmente privados), que investe tal
verba no mercado de ações. Então, as aposentadorias dependem do êxito incerto de tais
investimentos.
Não é preciso muito esforço para demonstrar que tal sistema não se destina a cumprir o
objetivo principal dos sistemas de previdência, que é a garantia de renda suficiente para a
idade avançada.
Em decorrência disso, creio que a característica mais marcante da proposta (bem como da
forma como se conduz o assunto) é a desumanização dos verdadeiros destinatários de um
sistema de previdência. Quando tudo o que importa é “economizar”, reduz-se os
trabalhadores à coisas e números, não importando a que custo.
Tal particularidade ficou bastante evidente quando Paulo Guedes foi ouvido na Comissão de
Constituição e Justiça.
Indagado sobre os efeitos do regime de capitalização no Chile, onde grade parte das
aposentadorias ficou em patamares ínfimos e indignos, Guedes – sem negar o fato –
respondeu em tom de deboche: “No Chile, US$ 26 mil de renda per capita”. Ora, se os dois
fatos são verdadeiros, grande parte dos aposentados recebe benefícios paupérrimos
enquanto poucas pessoas concentram uma renda colossal.
Se ainda temos um pouco de humanidade em nossa sociedade, deveríamos nos preocupar
com a possibilidade de termos uma imensidão de idosos miseráveis.

Foto: Arquivo EBC

CSPM E O 15 DE MAIO: EDUCAÇÃO –
DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO
artigo do advogado Pedro Henrique Koeche Cunha

16/05/2019

A educação é direito de todos e dever do Estado. Essa é
a previsão do artigo 205 da Constituição Federal. O
governante do momento pode não gostar, mas tem o
dever de respeitar o que está determinado na
Constituição, sob pena de incorrer em crime de
responsabilidade.
O governo Bolsonaro escolheu a educação pública
como um de seus alvos nesse início de mandato. Não é
de se surpreender que quem se elege com o apoio de gurus propagadores de teorias da
conspiração e ideias anticientíficas dirija ataques à pesquisa, à ciência e à educação pública de
qualidade.
O grande problema para o presidente que defende arma para todos e educação para poucos
é que a sociedade brasileira não aceita retrocessos e cortes de verbas na área mais
determinante para garantir o desenvolvimento e o futuro do Brasil. A resposta aos ataques à
educação foi dada nas ruas no último dia 15 de maio, com a união de trabalhadores,
estudantes, professores, movimentos sociais e sociedade em geral.
As universidades públicas, os institutos federais de ensino, as escolas e toda a rede
educacional do país são patrimônio do povo brasileiro, e não espaço para atender aos
caprichos e aos delírios do presidente do momento. Os cortes anunciados pelo executivo têm
a capacidade (e o objetivo) de inviabilizar a manutenção das instituições responsáveis pela
educação e pelo desenvolvimento de milhões de brasileiros e do próprio país.
Como definiram os legisladores através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei
n 9.394/96), a educação deve ser inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de
solidariedade humana, tendo por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. A pluralidade de
ensino propiciada pelas universidades federais nas mais diversas áreas é essencial para que o
país alcance esse objetivo.
É por esses motivos e de acordo com a sua trajetória de defesa dos direitos sociais e dos
direitos fundamentais que a CSPM Advogados se manifestou, neste 15 de maio, ao lado dos
trabalhadores e dos estudantes. Em defesa das universidades e dos institutos federais, da
educação pública, gratuita e de qualidade, da pesquisa, da extensão e da ciência, é dever de
todos que almejam o desenvolvimento do Brasil fazer parte da luta contra os cortes que
atacam a educação brasileira.
Texto e foto do advogado Pedro Henrique Koeche Cunha, que acompanhou as atividades da
Greve Nacional da Educação.

TARSO GENRO: CORTES NAS
UNIVERSIDADES SÃO ATOS DE EXCEÇÃO
Artigo publicado no jornal Zero Hora.
Tarso Genro, advogado, ex-ministro da educação
e ex-governador do Estado do Rio Grande do Sul.

08/05/2019

"Behemoth", figura bíblica do demônio da morte,
também é nome de banda black-metal surgida nos anos
90 na Polônia. Os seus vídeos sinistros e letras musicais
veem o satanismo como autenticidade e liberdade. Já o
livro do filósofo-jurista Franz Neumann do mesmo
nome – Behemoth – faz uma análise do Estado Nazista e
nos aproxima dele – na sua tragédia – para
entendermos um outro lado da racionalidade jurídica
moderna.
Assim como os roqueiros poloneses formaram a banda Behemoth, identificando valores
humanísticos no demoníaco (como a propagação do amor autêntico e da liberdade), os
valores com quais lidava Neumann, utilizaria o mesmo símbolo bíblico para pensar outro
enigma: aqueles perigos que cercam o Homem, segundo Valery, que seriam a "ordem" e a
"desordem". Com esta se perderia a "coerência", dizia ele; com a outra – a ordem – sofreríamos
o risco da "petrificação".
No livro Império do Direito, o jurista judeu e socialdemocrata — por isso duplamente
perseguido por Hitler— buscou o caráter emancipatório do direito burguês, com a seguinte
ideia central (em Fuga do Direito, J.R.Rodriguez): "O Estado de Direito se caracteriza
essencialmente pela possibilidade de controlar o poder" (...) ele não admite que o poder
político, social, econômico, use o direito como mero instrumento".
Um ato de governo no Estado de Direito, político ou administrativo, não é mero instrumento
acionado por uma cadeia racional-burocrática de implementação de um comando, pois deve
corresponder a "valores". E estes estão na Constituição, no seu Preâmbulo e nos seus
Princípios, que se refletem em todo o sistema normativo do Estado. São impessoais, morais e
legais, dão sentido e coerência à ordem jurídica.
Tanto a decisão burocrático-racional de Eichmann, de prover prisioneiros para os Campos da
Morte, quanto o corte de recursos para Universidades — para tentar enquadrar a academia na
ideologia de extrema-direita do governo — são nulos e inválidos, perante o Estado de Direito:
são atos de exceção. É um direito dos reitores, alunos, professores e servidores resistirem. Em
nome da Constituição. "Da Lei e da Ordem".

MATÉRIAS

CSPM INGRESSA COM NOVAS AÇÕES DE
DANO MORAL PELO ATRASO DOS SALÁRIOS
DE SERVIDORES ESTADUAIS
13/05/2019

Quase quatro anos de atraso e parcelamentos de salários. Esta é a realidade dos servidores
públicos estaduais do Rio Grande do Sul. Desde julho de 2015, boa parte destes servidores
convive com a dificuldades de quitar as contas na data prevista e, em alguns casos, de dar as
condições básicas para a tranquilidade de suas famílias.
Diante deste cenário, o Tribunal de Justiça, em julgamento de uniformização das Turmas
Recursais da Fazenda Pública reunidas reconheceu a existência de dano moral de forma
objetiva pelo mero inadimplemento do salário na data prevista pela Constituição Estadual,
independente da apresentação de provas (dano in re ipsa), permitindo que o servidor
ingresse com ação judicial requerendo a indenização pelos atrasos.
Tendo em vista a decisão, a CSPM vem informando seus clientes do serviço público estadual
e orientando sobre os procedimentos judiciais. Em um recente encontro com policiais
militares, o advogado Jefferson Alves explicou que esta decisão determina que o mero atraso
basta para constituir o direito à indenização, não sendo necessária a comprovação de algum
prejuízo objetivo. Diversos processos já foram ajuizados pelo escritório.
O Tribunal de Justiça não padronizou o valor das indenizações. A definição e o prazo de
pagamento vão depender da tramitação de cada processo. Por se tratar de dano moral, que
tem caráter pessoal e individual, não cabe ajuizamento de ações coletivas. Cada servidor
público, ativo ou inativo, deverá encaminhar ações individuais.
Mais informações pelo telefone (51) 3023 8320 e pelo e-mail cspm@cspm.adv.br.

PARECER DA AGU UNIFORMIZA ENTENDIMENTO
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA O
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES
08/05/2019

Em recente manifestação, a Advocacia-Geral da União (AGU) uniformizou os procedimentos
para o reconhecimento do direito às gratificações de Incentivo à Qualificação (do Plano de
Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação – PCCTAE) e de Retribuição por
Titulação (RT – do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal). Em algumas localidades,
servidores vinham enfrentando dificuldades quanto ao aspecto, já que havia entendimento
administrativo no sentido de ser imprescindível a apresentação do diploma, que em algumas
situações levavam meses até serem expedidos, atrasando, assim, a percepção da gratificação
pelo servidor.
Agora, foi confirmado pela AGU que a apresentação de comprovante provisório de conclusão
do curso de pós-graduação basta para iniciar o pagamento dos benefícios.
Confira a íntegra da notícia publicada no site da AGU:
O pagamento das gratificações de incentivo à qualificação e retribuição por titulação aos
servidores públicos pode ser iniciado mediante apresentação de comprovante provisório de
conclusão do curso de pós-graduação. É o que define parecer da Advocacia-Geral da União
(AGU).
A manifestação (Parecer nº 00001/2019/CPASP/CGU/AGU) uniformiza entendimento da
administração pública para o pagamento das gratificações e foi elaborada com base na lei
que disciplina o incentivo à qualificação (11.091/05), devido aos servidores
técnicos-administrativos em educação, e a retribuição à titulação (12.772/12), paga aos
docentes dos magistério superior e ensino básico, técnico e tecnológico.
Conforme assinala a Consultoria-Geral da União (órgão da AGU) no parecer, o entendimento
tem como objetivo dar mais eficácia às normas que incentivam a capacitação do servidor para
o exercício profissional. “A evolução profissional do servidor e a consequente melhoria na
prestação do serviço público não devem ficar reféns de formalismos exacerbados, mormente
diante da possibilidade, por meios outros e sem qualquer prejuízo, de aferição da situação
jurídica alegada pelo servidor”, enfatiza trecho da manifestação.
O parecer não dispensa a apresentação do diploma, mas autoriza a requisição das
gratificações por meio da certidão ou ata de defesa da banca de pós-graduação em curso
reconhecido pelo Ministério da Educação. Ou seja, admite o pagamento das gratificações a
partir do momento que o servidor for aprovado no curso, não havendo mais pendências para
aquisição do título
“O atendimento a todos os requisitos exigidos no procedimento de titulação e aos
pressupostos legais de funcionamento regular do curso, atestado pelos órgãos competentes,
qualifica o servidor para requerer o pagamento da gratificação de incentivo à
qualificação/retribuição por titulação por comprovante provisório equivalente”, conclui o
parecer.
Fé-pública
A manifestação da AGU também ressalta que os atos de expedição de diploma ou certificado
de pós-graduação estão amparados por fé-pública, o que é estendido a outros documentos
emitidos pelas instituições de ensino “que atestam de forma clara e precisa o preenchimento
da totalidade dos requisitos necessários à conclusão do curso, restando apenas a mera
emissão da documentação pertinente em caráter definitivo”.
“Tendo o servidor regularmente concluído as atividades de capacitação, sem qualquer
espécie de pendência, aguardando tão somente a movimentação administrativa para a
expedição do diploma ou certificado, não se pode imputar ao mesmo as externalidades
negativas decorrentes do fluxo burocrático, que muitas vezes importa em atrasos
desproporcionais. Demais disso, a aceitação de documentação provisória fidedigna está
fundada no vínculo público especial entre a Administração Pública e o servidor público, no
qual a presunção de boa-fé é imanente”, acrescenta o parecer.
Ainda segundo a manifestação, cabe ao órgão central do Serviço de Pessoal Civil (Sipec)
decidir e adotar a medida administrativa para fixar o termo inicial de pagamento dos
benefícios por titulação a partir da data de apresentação do respectivo requerimento do
benefício, desde que comprovado o atendimento a todas as condições exigidas, por meio de
diploma ou, alternativamente, por meio de documento provisório, acompanhado de
comprovante de início de expedição e registro do respectivo certificado ou diploma.
Fontes: www.agu.gov.br e http://www.paeseferreira.com.br/

CSPM ALERTA SOBRE REGRAS PARA A GRAVAÇÃO
DE VÍDEOS E USO DE IMAGENS FEITAS
EM SALA DE AULA
07/05/2019

O uso de ferramentas, acessórios e aplicativos de celulares é cada vez mais comum nas
instituições de ensino. Porém, as gravações feitas em sala de aula devem cumprir algumas
regras para serem publicizadas. Escolas de diferentes níveis e universidades têm registrado
um aumento de casos de áudios e vídeos que são distribuídos e compartilhados sem a
autorização de professores.
A CSPM Advogados Associados alerta que a prática pode ser considerada ilegal. O princípio
básico e mais abrangente que precisa ser respeitado é o direito de imagem, que impede que
alguém utilize foto ou vídeo de outra pessoa sem autorização prévia. No caso dos docentes,
ainda deve ser considerado o direito da propriedade intelectual.
Em São Paulo, A Federação dos Professores do Estado de São Paulo disponibilizou uma
notificação em seu site para que os funcionários entreguem aos seus gestores. Segundo a
entidade “a instituição de ensino, a escola, de qualquer grau ou modalidade de ensino, deve
ser alertada e se comprometer a preservar propriedade intelectual de Professores sobre as
aulas ministradas, como também garantir a independência e a liberdade de expressão do
magistério, respeitados os parâmetros curriculares”.
No documento, a federação sugere que diretores e reitores estabeleçam uma norma interna
proibindo tais gravações pelos alunos: “trata-se de assegurar os objetivos pedagógicos
previstos pela Instituição e de impedir a manipulação de áudios ou imagens que tenham o
intuito de alimentar o ódio e a intolerância, que representam a absoluta negação da
diversidade social, do pluralismo de ideias e de concepções filosóficas e da produção e
transmissão do conhecimento, consagrados como princípios preconizados pela Constituição
Federal e por este estabelecimento de ensino”.
O entendimento da CSPM Advogados Associados é que a situação preocupa em função dos
desdobramentos da tentativa de implementação de projetos de restrição da liberdade de
expressão e de liberdade de cátedra denominados “Escola Sem Partido”. Em recente
julgamento no STF, a ministra Cármen Lúcia sobre as tentativas de censurar professores:
“impedir ou dificultar a manifestação plural de pensamento é trancar a universidade, silenciar
estudantes e amordaçar professores”, afirmou. Segundo a ministra, a única força legitimada a
invadir uma universidade é a das ideias livres e plurais. “Qualquer outra que ali ingresse sem
causa jurídica válida é tirana, e tirania é o exato contrário da democracia”.

DOCENTES DA UFRGS INGRESSAM COM AÇÕES
POR DESCUMPRIMENTO DE REGRAS NA
PROGRESSÃO DA CARREIRA
26/04/2019

O Tribunal Federal da 4° Região tem dado ganho de causa aos docentes da UFGRS que
ingressaram com ações judiciais reivindicando a correção de pagamentos das promoções e
progressões da carreira. Desde 2014, a administração da universidade vem descumprindo as
regras sobre o início da vigência de incorporação dos benefícios aos vencimentos dos
servidores. Além de não pagar os efeitos financeiros devidos, a Pró-Reitoria de Gestão de
Pessoas (Progesp) está incorporando os atrasos nos registros de interstício, gerando prejuízos
que se acumulam.
Em Assembleia Geral, a Seção Sindical do Andes-SN apontou as arbitrariedades e revelou que
a postura da UFRGS contraria a Decisão 331/17 do Conselho Universitário (Consun) e a Lei nº
13.325/2016. A orientação dada aos docentes é que procurem a assessoria jurídica do
sindicato para ingressar com ações. Conforme o advogado da CSPM, Pedro Henrique Koeche
Cunha, “o foco da questão é que os docentes, independentemente do nível em que estão
enquadrados e de se tratar de progressão ou promoção, têm direito aos efeitos funcionais e
financeiros retroativos da progressão/promoção a contar do término do interstício temporal
de 24 meses na classe anterior”.
A universidade tem negado sistematicamente esse direito interpretando que a retroatividade
só é devida a contar do requerimento administrativo ou da análise da progressão/promoção
pela comissão avaliadora (CPPD).
Segundo o sindicato, todos os docentes prejudicados podem recorrer à via judicial para
requerer valores não pagos ou atrasados, bem como correção de datas de vigência de
interstícios. O Andes alerta ainda que mesmo servidores que assinaram declarações abrindo
mão do direito, podem procurar a assessoria jurídica para ingressar com ação.
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