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Terça-feira  

Sindsep/MA realiza reunião com servidores da 
ex-LBA para tratar questões jurídicas 

 

O Sindsep/MA através da 
Secretaria de Assuntos Jurídicos 
e Institucionais se reuniu com 
servidores e pensionistas da ex-
LBA para que fosse deliberada a 
proposta de acordo formulada pela 
União Federal nos autos do proces-
so coletivo de 3,17% 
(2002.37.00.001977-3), bem como 
esclarecer eventuais dúvidas quan-
to ao referido processo e aos de 
URP (424/1990 e 539/1991). 

Após um resgate do histórico 
do processo e do seu andamento 
atual feito pelo advogado Felipe 
José Nunes Rocha e da exposição 
dos motivos pelos quais os valores 
apresentados pela União ficaram 
bastante aquém (aproximadamente 
metade) dos que são efetivamente 
devidos aos servidores/herdeiros 
(quais sejam: erro na atualização 
monetária realizada pela União e 
deságio de 20%), os presentes deli-
beraram por apresentar uma con-
traproposta de acordo para a União 
Federal, com os índices corretos de 
correção monetária, com o deságio 
de apenas 10% e com a inclusão de 
52 pessoas que foram indevida-
mente excluídas da primeira pro-
posta (com créditos zerados na pla-
nilha da proposta de acordo da 
União), tendo em vista que consta-
ram na lista de litispendência com 
números das RPVs que foram ex-
pedidas no próprio processo nº 
2002.37.00.001977-3.  

A contraproposta será junta-
da aos autos após o dia 27/11/2021, 
que é quando transita em julgado o 

agravo de instrumento que está 
atrapalhando a tramitação do pro-
cesso na primeira instância.  

Conforme foi dito na reuni-
ão, não há como se fazer qualquer 
previsão concreta quanto ao tempo 
que levará para o pagamento ocor-
rer, tendo em vista que isso depen-
derá muito do tempo que a Advo-
cacia-Geral da União levará para 
responder a contraproposta (que 
será juntada aos autos e enviada 
para o e-mail do Advogado da 
União que está à frente das negoci-
ações) e, caso ela seja aceita, da 
velocidade da 3ª Vara Federal em 
elaborar as RPVs e despachar o 
processo.  

Por outro lado, restou decidi-
do que, a princípio, não vale a pena 
incluir na contraproposta de acordo 
as quatro pessoas para quem a Uni-
ão só reconheceu como devidas as 
parcelas relativas ao período em 
que as mesmas estiveram vincula-
das à LBA - GENY DUAILIBE 
MURAD DUAILIBE (L.B.A e 
INSS), JOSELINA SANTANA 
DE SOUSA (L.B.A e UFMA), 
MARIA LUIZA ARRUDA VA-
LENTE DE FIGUEIREDO 
(L.B.A e INSS) e MARILENE 
BARBOSA VIEIRA (L.B.A e 
INSS) – porque o deságio para tais 
pessoas seria superior a 60%. Para 
tais pessoas será sustentado em 
juízo a tese de que elas possuem 
sim direito de receberem as dife-
renças de 3,17% dos dois vínculos 
nesta ação.  

Do mesmo modo, também 

não entrarão na contraproposta de 
acordo os substituídos falecidos 
antes do ajuizamento da ação (em 
29/02/1996), quais sejam: ANNI-
TA GLORIA PEREIRA LOPES 
DA SILVA (14/08/1994), FRAN-
CISCO BELARMINO DE MES-
QUITA (17/07/1994), MARIA DE 
JESUS GUTERRES PINTO 
(10/03/1993) e MARIA DE 
LOURDES PIRES MOREIRA 
(25/04/1994). Isto porque a União 
já disse que não reconhece o direi-
to do sindicato de defender o direi-
to deles através de uma ação ajui-
zada após o óbito. Assim, tal ques-
tão ainda deverá ser debatida em 
juízo.  

Quanto às pessoas que cons-
tam na lista de litispendência com 
outros processos que não são o 
coletivo de 3,17% da LBA (e que 
também estão com o crédito zera-
do na proposta de acordo da Uni-
ão), após a apresentação da contra-
proposta de acordo, a assessoria 
jurídica do SINDSEP/MA vai fa-
zer uma análise minuciosa da rela-
ção para verificar se, de fato, aque-
les servidores/pensionistas possu-
em outras ações de 3,17% ou se 
houve algum equívoco da União 
Federal. Se houve equívoco, a ale-
gação de litispendência deverá ser 
rejeitada pelo juiz. 

Após a apresentação da con-
traproposta de acordo, serão deixa-
dos na sede do SINDSEP/MA os 
termos de adesão ao acordo para 
que sejam assinados pelos servido-
res/pensionistas/herdeiros.  
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O Sindsep/MA infor-
ma aos seus filiados, cola-
boradores e sociedade em 
geral, que na próxima 
quarta-feira, 24, a entida-
de irá funcionar até às 
12h. 

A suspensão das ati-
vidades no período da tar-
de acontece por conta do 
desligamento programado 
da rede elétrica efetuado 
pela Equatorial. 
 

* As Secretarias Regio-
nais irão funcionar nor-
malmente. 

 

REPUBLICAÇÃO 
 

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE  
PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 09/2021  

 
O Presidente do Sindicato dos Servidores 

Públicos Federais no Estado do Maranhão - SINDSEP /MA, nos 
termos dos Artigos 21, caput; 23, § 1° e 2°; 25 e 26, § 1° I, do Es-
tatuto, convoca todos os associados em gozo dos seus direitos, 
para participarem da Assembleia Geral Anual de Prestação de 
Contas de forma híbrida (presencial e remota), sendo a presen-
cial no auditório do SINDSEP/MA, sito à Av. Newton Bello, 524, 
Monte Castelo, e de forma remota no link: meet.google.com/

uha-gomo-kfm, que estará disponível na página do SINDSEP/
MA, no dia 26 de novembro de 2021, às 15h00min em primeira 
convocação, com o quórum mínimo dos associados aptos a vo-
tarem de cinco por cento (5%) e às 15h30min em segunda con-
vocação, com o quórum mínimo dos associados aptos a votarem 
de um por cento (1%), para apreciação da Prestação de Conta 
Anual do Exercício de 2019 e 2020. 
  

São Luís, em 23 de novembro de 2021. 
 

Raimundo Pereira de Souza 
Presidente 

Deputado revela que governo 
compra votos nas principais 

votações na Câmara 
Revelações de um deputado bolsonarista publicadas no último sábado, 
20, trazem à tona os caminhos que o governo de Jair Bolsonaro (sem 
partido) tem utilizado para aprovar todas as suas principais demandas 
no Congresso: a compra dos votos de deputados e deputadas por meio 
das emendas parlamentares de relator, um mecanismo do orçamento 

secreto que agora está proibido pelo Supremo Tribunal Federal (STF). 
As declarações do deputado Delegado Waldir, ex-líder do PSL, foram 
publicadas em reportagem do site The Intercept, que pode ser acessada 

na íntegra AQUI. 
 

Fonte: Sintrajufe-RS 
Matéria completa em Condsef.org.br  

http://meet.google.com/uha-gomo-kfm
http://meet.google.com/uha-gomo-kfm
https://theintercept.com/2021/11/20/delegado-waldir-orcamento-secreto-eleicao-lira-emenda-relator/
https://www.condsef.org.br/noticias/deputado-revela-que-governo-compra-votos-nas-principais-votacoes-

