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Brasília-DF, 14 de outubro de 2011 

 

Assegurado cumprimento de jornada de 40 horas para servidores do INSS no Pará 

 

A Advocacia-Geral da União (AGU) assegurou, na Justiça, a aplicação da Lei nº 11.907/09 que estipula o 

cumprimento de jornada de 40 horas semanais por servidores do Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS) no Pará. Com a Decisão, foi reiterado o posicionamento de que os funcionários que quiserem 

trabalhar apenas 30 horas por semana terão redução salarial proporcional.  

 

A Procuradoria Federal do Pará (PF/PA) e a Procuradoria Federal Especializada (PFE) do INSS 

explicaram que, desde a edição da Lei nº 8.112/90 e do Decreto nº 1.590/95, a jornada de trabalho dos 

servidores do INSS é de 40 horas semanais. A exceção era para os serviços que exigissem atividades 

contínuas de regime de turnos ou escalas, em período igual ou superior a doze horas ininterruptas, em 

função do atendimento ao público ou trabalho no período noturno.  

 

Além disso, os procuradores federais alertaram que os servidores não tiveram prejuízos salariais com a 

alteração de horários, pois a reestruturação da Carreira do Seguro Social foi resultado de ampla 

negociação com as entidades sindicais representativas que conseguiram reajustes que variaram de 29,4% a 

141,8%. Os funcionários do INSS pretendiam que fosse reconhecido o direito da manutenção de 30 horas 

semanais sem que houvesse a diminuição salarial. Alegaram que as alterações feitas pela reestruturação da 

carreira afronta o princípio da irredutibilidade de vencimentos.  

 

A Juíza Federal Substituta da 2ª Vara da Seção Judiciária do Pará concordou com os argumentos 

apresentados pela Procuradoria em defesa da autarquia e impediu a alteração da jornada de trabalho. De 

acordo com a decisão, o novo regime da carreira permitiu a "redução proporcional da remuneração para 

aqueles que optem por permanecer no regime reduzido de trabalho, sem que se possa afirmar que houve 

violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos consagrado na Carta Magna, uma vez que para a 

jornada de trabalho semanal ordinária dos servidores, limitada às 40h, não existe redução de 

vencimentos".  

 

A PF/PA e a PFE/INSS são unidades da Procuradoria-Geral Federal, órgão da AGU.  

Ref.: Ação Ordinária nº 2009.34.00.010667-0 - 2ª Vara da Seção Judiciária do Pará  

Uyara Kamayurá 

 

*Fonte: AGU. 

 
  

Ministro admite "amicus curiae" em ADI sobre fator previdenciário 

 

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), admitiu a Federação das Associações de 

Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio de Janeiro (FAAPERJ) como amicus curiae em processo 

que tramita na Corte, questionando o fator previdenciário instituído pelo governo federal.  

 

Com a decisão, a entidade passa a figurar como parte interessada na ação, e tem o direito de se manifestar 

na tribuna do Plenário, no dia do julgamento, e de apresentar documentos e memoriais ao relator, a serem 

http://www.stf.jus.br/portal/glossario/verVerbete.asp?letra=A&id=532
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juntados ao processo. De acordo com a Lei das ADIs (Lei 9.868/99), o amicus curiae atua no processo 

como colaborador informal da Corte e não tem legitimidade para recorrer das decisões.  

 

Sua participação em casos de controle concentrado de constitucionalidade também está prevista no artigo 

131, parágrafo 3º, do Regimento Interno do STF. O tema chegou ao STF por meio de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI 2111) ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos 

(CNTM) em dezembro de 1999. A CNTM afirma que é inconstitucional o artigo 2º da Lei 9.876/99 na 

parte em que deu nova redação ao artigo 29 da Lei 8.213/91.  

 

De acordo com a Confederação, o governo teria desrespeitado a Constituição Federal ao instituir o fator 

previdenciário no cálculo de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O fator 

previdenciário é um cálculo das aposentadorias que leva em consideração o tempo de contribuição e a 

idade. Foi criado com o objetivo de equiparar a contribuição do segurado ao valor do benefício e tem 

como base a alíquota de contribuição, a idade do trabalhador, o tempo de contribuição à Previdência 

Social e a expectativa de vida do segurado.  

 

Histórico 
A ADI já foi analisada pelo Plenário do STF em março de 2000, quando os ministros decidiram negar a 

liminar requerida pela CNTM. Então relator da ação, o ministro Sydney Sanches foi substituído na 

relatoria pelo ministro Cezar Peluso, em razão de sua aposentadoria, em 2004. Ao assumir a Presidência 

do STF, o ministro Peluso deixou de ser o relator do caso e a ADI foi redistribuída para o ministro Gilmar 

Mendes.  

 

Este, no entanto, declarou-se impedido por ter atuado no processo como advogado-geral da União. Em 

junho de 2010, então, a relatoria passou para o ministro Celso de Mello. O despacho sobre a admissão da 

FAAPERJ como amicus curiae foi assinada pelo ministro no último dia 3. 

CM/EH,CG Processos relacionados ADI 2111 

 

*Fonte: STF. 

 
  

Empresa é condenada por vender produtos ineficientes 

 

CONJUR - O 1º Juizado da 15ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre mandou a empresa Fisiomed 

pagar R$ 100 mil por comercializar produtos ortopédicos e fisioterápicos considerados ineficientes. A 

primeira instância julgou procedente a Ação Coletiva de Consumo interposta pelo Ministério Público 

gaúcho. Foram ajuizadas 28 ações contra o fabricante, revendedores e também bancos — que financiaram 

a compra destes equipamentos. A sentença é do dia 16 de setembro e, dela, cabe recurso.  

 

A prática consistia em induzir pessoas de idade avançada a adquirir a tal almofada. Só depois que 

assinavam a documentação é que ficavam sabendo que teriam o seu benefício do INSS descontado em 

folha pelo banco, para honrar o pagamento das prestações. Como a empresa não foi localizada, acabou 

citada por edital, com a nomeação de uma curadora especial. 

 

Leia mais.  

 
  

 

 

 

 

 

 

http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=2111&processo=2111
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=2111&classe=ADI&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.conjur.com.br/2011-out-13/empresa-condenada-vender-produtos-ineficientes-beneficiarios-inss
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Boletim da Agência Câmara 

 

Manchetes do dia 

 Relator minimiza polêmica sobre aviso prévio e diz que a lei é clara 

 MP do Brasil Maior: relator terá reunião com governo antes de fechar o parecer 

 Deputado defende mudança de índice de correção das dívidas dos estados 

 Câmara aprova reserva de assentos em terminais de transporte 

  

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 Câmara aprova cadeiras especiais para obesos em espetáculos e transportes 

 Comissão convidará ministro para expor cumprimento de metas de emprego 

 Projeto inclui placa de veículo em nota fiscal de venda de combustível 

 Projeto reabre prazo para pedido de revisão de benefício previdenciário 

 Projeto fixa normas para comércio de munições de armas de porte leve 

 Projeto autoriza Anatel a fazer fiscalização remota de serviços 

 PEC aumenta idade mínima para ingresso em diversos cargos públicos 

 Projeto garante medicamento e filtro solar grátis a portador de lúpus 

 Relator destina 10% das multas do FGTS para fiscalização trabalhista 

 Comissão de Advogados Públicos fará audiência e seminário 

 Comissões vão ouvir ministros sobre aumento do IPI dos carros importados 

 Audiência debaterá inclusão da educação fiscal nos ensinos fundamental e médio 

AGROPECUÁRIA 

 Conselho de Altos Estudos realiza novo debate sobre patentes na segunda-feira 

CIDADES 

 Comissão debaterá denúncias de trabalho escravo em confecções 

CONSUMIDOR 

 Projeto obriga lojas a indicar preços relativos dos produtos 

DIREITO E JUSTIÇA 

 Proposta prevê regras para guarda de animal em caso de divórcio 

DIREITOS HUMANOS 

 Educação vai discutir criação de dia de combate ao bullying 

ECONOMIA 

 Projeto aumenta limite de idade para dependente estudante no IR 

 Câmara terá representante em seminário do Parlamento Europeu sobre clima 

EDUCAÇÃO E CULTURA 

 Exposição de arte africana será aberta hoje na Câmara 

 Relator defende incentivo fiscal para esporte em escolas públicas 

http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/TRABALHO-E-PREVID%C3%8ANCIA/203889-RELATOR-MINIMIZA-POL%C3%8AMICA-SOBRE-AVISO-PR%C3%89VIO-E-DIZ-QUE-A-LEI-%C3%89-CLARA.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/ADMINISTRA%C3%87%C3%83O-P%C3%9ABLICA/203892-MP-DO-BRASIL-MAIOR:-RELATOR-TER%C3%81-REUNI%C3%83O-COM-GOVERNO-ANTES-DE-FECHAR-O-PARECER.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/ADMINISTRA%C3%87%C3%83O-P%C3%9ABLICA/203882-DEPUTADO-DEFENDE-MUDAN%C3%87A-DE-%C3%8DNDICE-DE-CORRE%C3%87%C3%83O-DAS-D%C3%8DVIDAS-DOS-ESTADOS.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/TRANSPORTE-E-TR%C3%82NSITO/203856-C%C3%82MARA-APROVA-RESERVA-DE-ASSENTOS-EM-TERMINAIS-DE-TRANSPORTE.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/EDUCA%C3%87%C3%83O-E-CULTURA/203855-C%C3%82MARA-APROVA-CADEIRAS-ESPECIAIS-PARA-OBESOS-EM-ESPET%C3%81CULOS-E-TRANSPORTES.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/TRABALHO-E-PREVID%C3%8ANCIA/203858-COMISS%C3%83O-CONVIDAR%C3%81-MINISTRO-PARA-EXPOR-CUMPRIMENTO-DE-METAS-DE-EMPREGO.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/TRANSPORTE-E-TR%C3%82NSITO/203865-PROJETO-INCLUI-PLACA-DE-VE%C3%8DCULO-EM-NOTA-FISCAL-DE-VENDA-DE-COMBUST%C3%8DVEL.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/TRABALHO-E-PREVID%C3%8ANCIA/203866-PROJETO-REABRE-PRAZO-PARA-PEDIDO-DE-REVIS%C3%83O-DE-BENEF%C3%8DCIO-PREVIDENCI%C3%81RIO.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/SEGURAN%C3%87A/203868-PROJETO-FIXA-NORMAS-PARA-COM%C3%89RCIO-DE-MUNI%C3%87%C3%95ES-DE-ARMAS-DE-PORTE-LEVE.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/COMUNICA%C3%87%C3%83O/203874-PROJETO-AUTORIZA-ANATEL-A-FAZER-FISCALIZA%C3%87%C3%83O-REMOTA-DE-SERVI%C3%87OS.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/ADMINISTRA%C3%87%C3%83O-P%C3%9ABLICA/203876-PEC-AUMENTA-IDADE-M%C3%8DNIMA-PARA-INGRESSO-EM-DIVERSOS-CARGOS-P%C3%9ABLICOS.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/SA%C3%9ADE/203879-PROJETO-GARANTE-MEDICAMENTO-E-FILTRO-SOLAR-GR%C3%81TIS-A-PORTADOR-DE-L%C3%9APUS.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/TRABALHO-E-PREVID%C3%8ANCIA/203887-RELATOR-DESTINA-10-DAS-MULTAS-DO-FGTS-PARA-FISCALIZA%C3%87%C3%83O-TRABALHISTA.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/DIREITO-E-JUSTI%C3%87A/203890-COMISS%C3%83O-DE-ADVOGADOS-P%C3%9ABLICOS-FAR%C3%81-AUDI%C3%8ANCIA-E-SEMIN%C3%81RIO.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/ECONOMIA/203898-COMISS%C3%95ES-V%C3%83O-OUVIR-MINISTROS-SOBRE-AUMENTO-DO-IPI-DOS-CARROS-IMPORTADOS.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/EDUCA%C3%87%C3%83O-E-CULTURA/203903-AUDI%C3%8ANCIA-DEBATER%C3%81-INCLUS%C3%83O-DA-EDUCA%C3%87%C3%83O-FISCAL-NOS-ENSINOS-FUNDAMENTAL-E-M%C3%89DIO.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/CI%C3%8ANCIA-E-TECNOLOGIA/203897-CONSELHO-DE-ALTOS-ESTUDOS-REALIZA-NOVO-DEBATE-SOBRE-PATENTES-NA-SEGUNDA-FEIRA.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/TRABALHO-E-PREVID%C3%8ANCIA/203902-COMISS%C3%83O-DEBATER%C3%81-DEN%C3%9ANCIAS-DE-TRABALHO-ESCRAVO-EM-CONFEC%C3%87%C3%95ES.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/CONSUMIDOR/203881-PROJETO-OBRIGA-LOJAS-A-INDICAR-PRE%C3%87OS-RELATIVOS-DOS-PRODUTOS.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/DIREITO-E-JUSTI%C3%87A/203862-PROPOSTA-PREV%C3%8A-REGRAS-PARA-GUARDA-DE-ANIMAL-EM-CASO-DE-DIV%C3%93RCIO.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/EDUCA%C3%87%C3%83O-E-CULTURA/203853-EDUCA%C3%87%C3%83O-VAI-DISCUTIR-CRIA%C3%87%C3%83O-DE-DIA-DE-COMBATE-AO-BULLYING.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/EDUCA%C3%87%C3%83O-E-CULTURA/203863-PROJETO-AUMENTA-LIMITE-DE-IDADE-PARA-DEPENDENTE-ESTUDANTE-NO-IR.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/MEIO-AMBIENTE/203886-C%C3%82MARA-TER%C3%81-REPRESENTANTE-EM-SEMIN%C3%81RIO-DO-PARLAMENTO-EUROPEU-SOBRE-CLIMA.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/EDUCA%C3%87%C3%83O-E-CULTURA/203860-EXPOSI%C3%87%C3%83O-DE-ARTE-AFRICANA-SER%C3%81-ABERTA-HOJE-NA-C%C3%82MARA.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/ESPORTES/203878-RELATOR-DEFENDE-INCENTIVO-FISCAL-PARA-ESPORTE-EM-ESCOLAS-P%C3%9ABLICAS.html
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ESPORTES 

 Comissão especial pretende assegurar direito do torcedor na Lei Geral da Copa 
   

  

Preposições da Câmara 

 

o PL-07495/2006 - Regulamenta os §§ 4º e 5º do art. 198 da Constituição, dispõe sobre o 

aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do art. 2º da Emenda 

Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, e dá outras providências.  

  - 13/10/2011  Prazo para apresentação de recurso, nos termos do § 1º do art. 58 combinado com 

o § 2º do art. 132 do RICD (5 sessões ordinárias a partir de 14/10/2011): Projetos 

de Lei nº 4.568/08, nº 4.907/09 e nº 6.460/09, apensados, com parecer pela 

inadequação financeira e orçamentária, sujeito a arquivamento, nos termos do art. 

58, § 4º, c/c o art. 132, § 2º, do RICD. 

 

o PL-01992/2007 - Institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos 

federais titulares de cargo efetivo, inclusive os membros dos órgãos que menciona, fixa o 

limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de 

que trata o art. 40 da Constituição, autoriza a criação de entidade fechada de previdência 

complementar denominada Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público 

Federal - FUNPRESP, e dá outras providências. 

  - 13/10/2011  Foram apresentadas 20 (vinte) emendas de plenário. 

 

o MPV-00534/2011 - Altera o art. 28 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, para incluir 

no Programa de Inclusão Digital Tablet PC produzido no País conforme processo produtivo 

básico estabelecido pelo Poder Executivo.  

  - 11/10/2011  Transformado na Lei Ordinária 12507/2011. DOU 13/10/11 PÁG 02 COL 01. . 

Vetado parcialmente. Razões do veto: MSC 437/11-PE. DOU 13/10/11 PÁG 31 

COL 01. 

  

Preposições do Senado 

  

SF PEC 0077A 2003  
Ementa: Altera os artigos 28, 37, 40, 195 e 201 da Constituição Federal, para dispor sobre a previdência 

social, e dá outras providências. ... 

13/10/2011 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO 

Juntei, à folha 18836, original do processo nº 025160/11-7referente ao Mandado de Injunção nº 3643. À 

Advocacia, o volume LXXXIII, em 13/10/2011. 

  

SF PLS 00325 2008  
Ementa: Altera a Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, para isentar do imposto de renda da pessoa 

física a remuneração percebida pelo servidor licenciado para tratamento de doenças graves. 

13/10/2011 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO 

Encaminhado ao Plenário para comunicação do término do prazo para interposição de recurso. 

13/10/2011 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO 

Situação: REJEITADA 

A Presidência comunica ao Plenário que se esgotou na última terça-feira o prazo previsto no art. 91, §§ 3º 

ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso no sentido da apreciação da matéria 

pelo Plenário, que foi rejeitada e vai ao Arquivo. 

  

SF PLS 00356 2008  
Ementa: Altera a Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, para isentar do imposto de renda da pessoa 

http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/ESPORTES/203854-COMISS%C3%83O-ESPECIAL-PRETENDE-ASSEGURAR-DIREITO-DO-TORCEDOR-NA-LEI-GERAL-DA-COPA.html
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=334331
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=366851
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=503031
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=72846
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=87190
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=87521
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física a remuneração percebida pelo servidor licenciado para tratamento de doenças graves. 

13/10/2011 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO 

Encaminhado ao Plenário para comunicação do término do prazo para interposição de recurso. 

13/10/2011 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO 

Situação: REJEITADA 

 

 

Com informações do clipping do Sinsprev/SP 

 

 

FENASPS 


