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Prezados associados, 
faz algum tempo que 
não conversamos, e nós, 
da ASDNER, sabemos a  
importância de manter 
uma comunicação clara e  
direta, capaz de preser-
var, sempre, uma relação  

 criada  há  65 anos.

Por este motivo dirijo-me a cada um de  
vocês,  com o intuito de repensar a nossa parceria,  
reacender a chama de um compromisso  
assumido lá atrás - bem no inicio - e acredito 
que o Boletim da ASDNER seja o primeiro passo 
 nesta direção.

Reuniremos, periodicamente,  as principais  
informações e, conforme a sua quantidade e  
importância, as transformaremos em noticias 
para mantê-los atualizados sobre o desempenho 
desta associação na busca de novos desafios.

Além deste informativo, oferecemos também 
um amplo espaço de comunicação através das       
redes sociais e do nosso site, que foi atualizado 
para melhor atender ás suas necessidades.

A ASDNER se despede do ano de 2019  
ciente de ter realizado um bom trabalho, porém,  
para que este esforço esteja pleno em seu propósi-
to, é necessário fazê-lo cada vez mais claro e mais  
próximo de vocês.  Como? Reconstruindo a única 
ponte que nos une e que pode tornar este objetivo 
possível: a comunicação!

Feliz 2020 para todos vocês!

  
01 - Processo nº 1033379-66.2019.4.01.3400 - Em 
18/11/2019 foi deferida tutela de urgência para 
determinar que a União se abstenha de instaurar 
processos administrativos revisionais de pensões 
de filhas solteiras sem cargo público permanente, 
salvo na hipótese de matrimônio ou união estável. 
Na hipótese de recebimento de correspondência 
enviada pelo Ministério da Infraestrutura sobre a 
questão, a pensionista deverá entrar em contato 
com a ASDNER.

LIMINAR EM FAVOR DA FILHA 
MAIOR SOLTEIRA DA LEI 3.373/1958

CORREÇÃO DOS SALDOS  
PIS/PASEP

  
02 - Correção dos saldos do PIS/PASEP.  Serão  
beneficiados os associados que mantiveram  
vínculo de trabalho entre 1970 e 1988, e que não 
tenham realizado saque total dos valores depo-
sitados, ou, caso o saque tenha ocorrido cinco 
anos antes do ajuizamento da ação. O associado 
deverá obter o extrato correspondente ao ano de 
1988 junto ao Banco do Brasil (PASEP) ou Caixa  
Econômica Federal (PIS).

AÇÃO DE EQUIPARAÇÃO  
SALARIAL COM DNIT

  
03 - Processo nº 0006542-44.2006.4.01.3400 – 
Os beneficiários da ação alcançaram a isonomia 
no ano de 2011, estando a mesma em fase final 
dos pagamentos de precatórios para aqueles que 
apresentaram documentos em tempo hábil e efe-
tuaram o pagamento dos cálculos, bem como dos 
honorários de êxito. 

(PRIMEIRA)

           Dezembro/2019
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04 - Processo nº 0029709-22.2008.4.01.3400 –  
Contra o Acórdão do TRF/1 em favor da ASDNER,  
a União ingressou com recurso extraordinário que 
até a presente data ainda não foi apreciado. 

(SEGUNDA)

  
05 - Processo nº 0022622-34.2016.4.01.3400 - 
Em sentença, o pedido foi julgado procedente.  
A ASDNER e a União interpuseram recursos de 
apelação, que aguardam julgamento na Segunda 
Turma do TRF/1. 

(TERCEIRA)

MANDADO DE SEGURANÇA EM FAVOR 
DOS REINTEGRADOS/ANISTIADOS

  
06 - Processo nº 1009950-55.2017.4.01.0000 (PJE) 
– Tem a finalidade de impugnar a Portaria Norma-
tiva n. 5/2016/SEGRT/MP, que determina a altera-
ção do regime jurídico dos servidores reintegrados.  
Em 12/12/2018 a ASDNER obteve liminar que  
beneficiou todos os associados, independente da 
data de filiação.

AÇÃO LICENÇA-PRÊMIO/PECÚNIA  
07 - Processo nº 25848-23.2011.4.01.3400 –  
Reconhecer o direito dos associados ANTT/DNIT 
de converter em pecúnia os períodos de licença- 
prêmio conquistados e não gozados, no momen-
to de sua aposentadoria ou para aposentados a  
partir 04/05/2006. O pedido foi julgado proceden-
te. A ANTT e o DNIT interpuseram apelação, que 
aguardam julgamento.
  
08 - Processo nº 25849-08.2011.4.01.3400 –  
Reconhecer o direito dos associados, do então  
Ministério dos Transportes (atual MInfra), e do  
Departamento de Polícia Rodoviária Federal, de 
converter em pecúnia os períodos de licença- 
prêmio, conquistados e não gozados, no momento 
de sua aposentadoria ou para aposentados a partir 
04/05/2006.  A União interpôs Recursos Especial e 
Extraordinário, pendentes de apreciação.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA  
SOBRE A PARCELA DO TERÇO  

DE FÉRIAS
  
09 - Processo nº 29232-28.2010.4.01.3400 – Visa 
impedir a cobrança de contribuição previdenciá-
ria sobre a parcela do terço constitucional de férias  
percebida pelos associados lotados no DNIT.  
O pedido foi julgado procedente. Contra o Acórdão 
a União interpôs Recursos Especial e Extraordinário.    
10 - Processo nº 29233-13.2010.4.01.3400 - Visa 
impedir a cobrança de contribuição previdenciá-
ria sobre a parcela do terço constitucional de férias  
percebida pelos associados lotados no então 
Departamento de Polícia Rodoviária Federal,  
Ministério dos Transportes (atual  MInfra) e ANTT.  
O pedido foi julgado parcialmente procedente.  
A ASDNER, a ANTT e a União interpuseram  
apelação.  O Tribunal Regional Federal da Primei-
ra Região deu parcial provimento à apelação da  
ASDNER e negou provimento aos demais.  
A União interpôs Agravo Interno que foi negado em 
07/11/2019.

PROGRESSÃO FUNCIONAL  
11 - Processo 24701-30.2009.4.01.3400 – Visa  
determinar o pagamento dos valores corresponden-
tes à diferença de remuneração entre o padrão inicial 
da carreira e os padrões a que deveriam ter ascendi-
do os associados da carreira do DNIT. O pedido foi  
julgado procedente. A ASDNER interpôs apelação 
que foi parcialmente provida. Então a ASDNER  
interpôs Recursos Especial e Extraordinário objeti-
vando a extensão para todos os associados. O DNIT 
interpôs Agravos contra as decisões, que foram  
negados em 07/11/2019.

AÇÃO DOS 3,17%
  
12 - Processo 001586-06.2000.4.02.5101 - Em 
fase de execução, beneficiou associados do então  
Departamento de  Policia Rodoviária Federal, 
aposentados e pensionistas do Ministério dos 
Transportes (atual MInfra) incluídos no processo.  
A liquidação está sendo procedida de forma indivi-
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dual para aqueles que apresentaram os documentos 
solicitados e efetuaram os pagamentos destinados 
aos cálculos e custas judiciais.

MANDADO DE SEGURANÇA 
 VPNI ART.29, ADVINDA DA GDAR  

ENTRE OUTRAS VPNIS
  
13 - Processo nº 0018381-85.2014.4.01.3400. Foi 
obtida liminar para declarar nula a Mensagem  
n. 554726/MPOG. O pagamento foi restabelecido 
em forma de decisão judicial não transitado em  
julgado para todos aos associados oriundos do  
extinto DNER. O valor da referida decisão  
judicial deve ser idêntico ao valor que era pago no ano 
de 2013.  Na hipótese de pagamentos efetuados de  
forma equivocada, esta associação deverá ser  
comunicada através dos telefones 0800-2826626 ou  
(21) 2263-6626 ou ainda pelos e-mails marco.bini@
asdner.org.br e erickmoragas@asdner.org.br, para 
serem adotadas as medidas necessárias.

HONORÁRIOS DE ÊXITO DA VPNI  
 Desde a implantação da decisão judicial 
da VPNI, no ano de 2014,  a ASDNER deveria, 
por força contratual, ter cobrado os honorários de  
êxito para repasse ao escritório Torreão Braz a  
quantia correspondente a três parcelas de 5% sobre 
o valor implantado. Por isso, apelamos aos beneficia-
dos que nos ajudem a cumprir o contrato efetuando 
o recolhimento dos mencionados honorários através 
de crédito bancário, cujos comprovantes deverão            
ser encaminhados para esta Sede com cópia do  
contracheque por via postal ou pelos e-mail  
supracitados.

DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL
FAVORECIDO: ASDNER AÇÕES JUDICIAIS
AGÊNCIA: 0183-X
CONTA CORRENTE: 135.029-3
CNPJ: 33.601.733/0001-30

REAJUSTE DO PLANO  
14 - Processo nº Ação coletiva 0015031-
21.2016.4.01.3400. Foi deferido o pedido de  
liminar para minorar o reajuste ocorri-
do no ano de 2016, de 37,5% para 20%. Em 
22/06/2017 foi proferida decisão em que o  
juízo entendeu ser a União ilegítima para atuar no 
pólo passivo da ação judicial, razão pela qual foi 
declinada a competência para julgamento à Justiça  
Estadual.  Contra a decisão a ASDNER ingressou 
com agravo de instrumento, ao qual foi negado o 
efeito suspensivo.  Ocorre que no início do corrente 
ano a ASDNER através dos advogados contratados 
firmou acordo com a GEAP que estabeleceu que o 
valor da mensalidade a ser cobrado dos associados no  
exercício de 2019 teve como base de cálculo a tabela 
do ano de 2018, sobre o qual incidiu o desconto de 13, 
55%, mais a alíquota de reajuste de 2019 no percen-
tual de 9,76%.  Para análise do valor do desconto nos 
contracheques, em razão do acordo e considerando a  
participação da União no custeio, consoante  
estabelece a portaria nº 8/2016 do MPOG, anexamos 
ao presente boletim as tabelas vigentes e a referida 
portaria.  Deste modo, com a assinatura do acordo e 
a consequente desistência da ação, a liminar perdeu 
sua eficácia, de modo que os filiados da ASDNER 
voltaram a ser englobados pela tabela geral da GEAP, 
mas, com a já citada redução de 13,55% e com o  
benefício de um reajuste em 2019 de 9,75%.   

Confira os valores nas tabelas das páginas 5 e 6 
 deduzindo o custo, por pessoa, constantes na 
mensionada portaria, página 7.

Os beneficiários das ações são aqueles  
filiados à ASDNER na época da propositura da 

ação. 
 

ATENÇÃO:
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 Os associados da ASDNER e seus  dependen-
tes estão cobertos pelo plano de  assistência funeral 
prestado pela KAF RIO. 

 Em caso de sinistro o plano deverá ser aciona-
do através do plantão 24 horas.  0800-643-4433 ou 
0800-282-1523. Na hipótese de o plano não ser utili-
zado, a ASDNER oferece uma  ajuda de custo de até 
R$ 1.000,00 (mil reais) ao filiado ou seu dependente  
que custeou as despesas com o funeral, mediante  
comprovação.

 Poderão ser incluídos outros  familiares, na 
condição de agregados, mediante o pagamento da 
mensalidade no valor de R$ 15,00 (quinze reais) por 
pessoa.

  
 O recadastramento anual de aposentado 
e pensionista, no mês do aniversário, é condição   
fundamental para a manutenção do recebimento 
do provento ou pensão. O recadastramento deve-
rá ser realizado no mês do aniversário ou no mês  
posterior, junto a qualquer agência bancária da 
instituição na qual recebe o pagamento.

  
 Aqueles que ainda não ingressaram com 
medida judicial com a finalidade de obter a  
devolução dos valores descontados de forma  
equivocada,  a título de Plano de Seguridade Social 
- PSS, e pretenderem ingressar com ação individu-
al através desta Sede da ASDNER, deverão entrar 
em contato com os canais de comunicação, a fim de  
receberem instruções e a documentação necessá-
ria para o ingresso. Telefones: 0800-2826626 ou  
(21) 2263-6626, ou ainda pelos e-mails  marco.bini@
asdner.org.br e erickmoragas@asdner.org.br.

PSS DESCONTADO DO PRECATÓRIO 
DA AÇÃO DE ISONOMIA SALARIAL

FIQUE ATENTO PARA NÃO  
FICAR SEM PAGAMENTO!

Exemplo: Quem faz aniversário no mês de  
janeiro deverá efetuar o recadastramento no  
banco, no mês de janeiro ou fevereiro.

 Aqueles com problemas de  saúde ou de  
locomoção que estejão impossibilitados de compa-
recer ao banco deverão entrar em contato com a 
unidade de recursos humanos do seu órgão, solici-
tando visita domiciliar.

 Findo o prazo o procedimento somente  
poderá ser realizado através de declaração de vida 
com firma reconhecida por autenticidade e com 
assinatura de duas testemunhas.  Deverão ser  
juntadas cópias simples da identidade com foto e 
CPF servidor/pensionista e das duas testemunhas.  

 Maiores esclarecimentos poderão ser obti-
dos junto às diretorias regionais ou através desta 
Sede da ASDNER. 
 

RECADASTRAMENTO  
ANUAL

APOSENTADO E PENSIONISTA
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  Se o seu objetivo é descansar, sair da rotina 
ao lado da família, sozinho ou com seus amigos, 
a ASDNER oferece a você um leque de opções, 
pois estamos localizados em quase todo território  
nacional. São acomodações em apartamentos,  
pousadas, casas de hospedes e colônias de férias  
situadas nos principais pontos turísticos do país.

 Visite o nosso site em www.asdner.org.br,   
clique na página de pousadas e conhe-
ça as opções de viagem. Para consolidar sua  
reserva entre em contato com a sua regional.

Que a Fé em novos dias nos inspire na concretização de grandes sonhos. 
Desejamos que o ano de 2020 encha o seu coração de paz e esperança. 

 
São os votos da Diretoria da ASDNER

“Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo;  
eu venci o mundo.” (João 16:33)

 
Jornalista responsável: Margareth Batista - JP31484/RJ

Site: www.asdner.org.br

Para meditação:


