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Fortaleza/CE, 07 de Janeiro de 2019. 

 

Prezado Cliente e Colega de Trabalho do EX-INAMPS - Ministério da Saúde, 

 

ASS: INFORMATIVO JANEIRO/2019 AÇÃO NOVA – PCCS – 47,11 (1991 a 1992).  
                   

Gilberto Siebra, servidor público do ex-INAMPS, matrícula: 4103971 - Ministério da 

Saúde, e advogado atuante desde 1989 em defesa dos servidores públicos, em especial dos 

servidores públicos desta instituição, e em atendimento ao seu pedido, estamos enviando 

INFORMATIVO esclarecendo NOVA AÇÃO JUDICIAL  FAVORÁVEL AO PAGAMENTO DO 

COMPLEMENTO DO REAJUSTE 47,11% NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1991 À AGOSTO 

1992.   

SENTENÇA PROCEDENTE – PROCESSO - 0501171-46.2018.4.05.8109 
“Ante o exposto, rejeito as prejudiciais arguidas e, no mérito, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

AUTORAL, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para condenar a União ao pagamento das diferenças decorrentes do reajuste da 

parcela denominada “adiantamento PCCS”, referente ao período de janeiro de 1991 à agosto de 

1992.   

           Prezado Colega de trabalho, se V.S. tem interesse em requerer este reajuste 47,11% 

conforme consta na Sentença acima, solicitamos enviar os DOCUMENTOS abaixo especificados. 

 1º) - Esta ação será feita INDIVIDUALMENTE  na Juizado Federal  Fortaleza para 

garantir mais rápido o recebimento dos seus Créditos, e todos os Juízes vem julgando 

Procedentes; 

2º) - Para quem MORA em outros ESTADOS esta ação ira tramitar na Justiça Federal 

Brasília 

3º)-  Servidores que providenciaram esta Ação estão próximos de receber seus créditos;   

  

4º) - No Juizado Federal o processo irá tramitar da seguinte forma: ((1ª Instância) e Turma 

Recursal)- Prazo para Conclusão 12 meses; 

5º) - Caso consiga rever estes direitos através de outros meios inclusive do Governo Federal, 

antes do termino do nosso Processo, você fica isento do pagamento com as despesas 

judiciais e honorários advocatícios;    

6º) –    O Advogado responsável por estas Ações Judiciais é ex-Funcionário Público do ex-

INAMPS-Ministerio da Saúde, matrícula: 4103971, especialista em revisar salários dos 

servidores públicos em ESPECIAL do Ministério da Saúde e Funasa; 

7º) -  DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:    

Cópia do RG, CPF, Contracheque e Comprovante Residencial.  

Assinar Procuração, Declarações e Contrato.  

Para conseguir estes NOVOS DOCUMENTOS basta acessar www.gilbertosiebra.adv.br, 

telefonar que enviaremos para seu e-mail ou deixaremos em sua residência; 

8º) – ATUALIZAR DOCUMENTOS - Após assinar os documentos solicitamos enviar  da 

seguinte forma:        

 A) Entregar pessoalmente; 

 B) Enviar por e-mail contato@gilbertosiebra.adv.br  

 C) Pelos correios ou 

 D) Na hipótese de morar em Fortaleza iremos até a sua residência ou trabalho. 

http://www.gilbertosiebra.adv.br/
mailto:contato@gilbertosiebra.adv.br

