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Ação Judicial Insalubridade – Tema 942/STF 

Tempo de serviço posterior a 1990 

DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA PROCESSO JUDICIAL: 

 

PASSO Nº1: PRIMEIRAMENTE: fazer uso do modelo de requerimento disponibilizado 

pelo sindicato, que deve ser preenchido e protocolizado junto ao respectivo órgão de 

Recursos Humanos, devendo o(a) servidor(a), ainda, manter consigo o comprovante 

de protocolização. 

Obs: Sem o protocolo deste requerimento não é possível dar seguimento na ação 

judicial. 

 

PASSO Nº 2: passado o prazo de 30 (trinta) dias, contados da protocolização do 

requerimento junto ao Recursos Humanos, e havendo (ou não) resposta da Administração 

ao que foi requerido pelo(a) servidor(a), devem ser enviados ao Sindicato os seguintes 

documentos: 

1) Procuração preenchida e assinada (modelo anexo); 

2) Fotocópia do RG e do CPF; 

3) Fotocópia de um comprovante de residência atual; 

4) Fotocópia de um contracheque atual; 

5) Fotocópia do ato de aposentadoria, se já for aposentado(a); 

6) Contrato de honorários preenchido e assinado (modelo anexo); 

7) Declaração de hipossuficiência, se for do seu interesse (modelo anexo); 

8) Fotocópia do requerimento protocolizado (passo nº1) junto ao órgão de RH; 

9) Fotocópia da resposta recebida do órgão de RH, caso existente, 

acompanhada dos documentos que tenham sido fornecidos pela 

Administração; 

10) Fotocópia dos contracheques (ou fichas financeiras) emitidos a partir de 

dezembro de 1990, nos quais conste o pagamento de adicionais de 

insalubridade e/ou periculosidade, caso os possua; 

11) Fotocópia dos laudos de insalubridade e/ou periculosidade relativos aos 

períodos em que percebeu o respectivo adicional, caso os possua. 

12) Breve resumo elaborado pelo(a) servidor(a) sobre o período em que esteve 

exposto a agentes insalubres, delimitação de datas de insalubridade, lotação 

em locais de trabalho e atividades desenvolvidas, etc. Este documento pode 
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ser de próprio punho e não será juntado ao processo. 

13) Fotocópias de todos os demais documentos relativos ao assunto que 

eventualmente estiverem ao alcance.  

 

Os documentos acima relacionados precisam ser reunidos pelo(a) 

servidor(a) e enviados ao Sindicato, da seguinte maneira: 

 

a) PRIMEIRO, por e-mail, através do endereço sintspremg.juridico@gmail.com 

OU por whatsapp, através de um dos seguintes telefones: (31) 98472-1366 

(Helena de Curvelo), (31) 98467-0195 (Francielle), (31)99525-4592 (Adriano) 

ou 99825-9985 (Charley) 

b) APÓS O ENVIO DOS DOCUMENTOS ELETRONICAMENTE (por email ou 

whatsapp conforme item anterior) enviar os originais pelo correio, mediante 

correspondência encaminhada ao DEPARTAMENTO JURÍDICO DO 

SINTSPREV/MG no endereço: Avenida Afonso Pena, 726, 4º Andar, Centro, 

CEP 30130-003, Belo Horizonte/MG. 

 

Departamento Jurídico - SINTSPREV/MG 
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PROCURAÇÃO 
(Contagem de Tempo Especial – Tema 942/STF) 

 
NOME:___________________________________________________________________ 
NACIONALIDADE: _______________________ ESTADO CIVIL: ____________________ 
PROFISSÃO: __________________________ TELEFONE: ________________________ 
CPF: _________________________________ RG: _______________________________ 
ENDEREÇO: ______________________________________________________________ 
BAIRRO: ____________________________ CIDADE: ____________________________, 
CEP:_______________, SIAPE nº_____________, EMAIL: _________________________ 
no final assinado, por este instrumento particular, nomeia e constitui seus bastantes 
procuradores, a Dra. MICHELE MILANEZ SCHNEIDER ARCIERI, brasileira, casada, 
advogada, inscrita na OAB/MG sob o n° 110.662 e OAB/PR sob no 35.914, o Dr. 
MARCELO TRINDADE DE ALMEIDA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/MG 
sob o nº 111.180 e OAB/PR sob nº 19.095, o Dr. GLÊNIO LUIS OHLWEILER FERREIRA, 
brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RS sob o no 23.021, o Dr. LUIS FERNANDO 
SILVA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SC sob o nº 9582, sendo os dois 
primeiros integrantes do escritório TRINDADE & ARZENO ADVOGADOS ASSOCIADOS, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita na OAB/PR sob o no 631 e no CNPJ/MF sob o no 
03.242. 615/0001-12, com sede em Curitiba (PR), na Rua Fernando Amaro, nº 71, Bairro 
Alto da XV, cuja filial está inscrita na OAB/MG nº 10.691 e no CNPJ/MF sob o no 03.242. 
615/0002-01, com endereço em Belo Horizonte (MG) na Rua Santa Rita Durão, 339, sala 
06, Bairro Funcionários, endereço eletrônico: filialmg@tea.adv.br, onde recebem 
intimações, nomeando também o escritório de advogados como seu procurador, para fins 
de pleitear, judicial e/ou administrativamente, inclusive em ações rescisórias, em face do 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e da UNIÃO FEDERAL, ou a quem 
de direito, a conversão, em tempo comum, do tempo prestado posteriormente a 1990 sob 
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do(a) servidor(a) e a 
averbação do referido período trabalhado sob condições especiais nos registros funcionais, 
em observância à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 942, para o que 
concede os poderes constantes das cláusulas "ad judicia" e "extra judicia", bem como os 
especiais de transigir, desistir, renunciar, receber quantias, dar quitações, firmar termos de 
compromisso, declarar, acordar, anuir, levantar suspeições, reconvir, propor ações 
rescisórias, requerer o benefício da assistência judiciária gratuita, inclusive para firmar 
declaração de pobreza na forma da lei, e todos os demais que se façam necessários ao 
bom e completo desempenho deste mandato, inclusive substabelecê-lo, total ou 
parcialmente, com ou sem reservas. 

 
 

___________________ , _____ , de ________________ de _______. 
(cidade)           (dia)          (mês)            (ano) 

 
 

_____________________________________ 
(assinatura com firma reconhecida) 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 
(Contagem de Tempo Especial – Insalubridade – Tema 942/STF) 

 

1. CONTRATANTE: 
NOME: __________________________________________________________________ 

NACIONALIDADE:___________________________ ESTADO CIVIL: ________________ 

PROFISSÃO: ____________________________ TELEFONES: _____________________ 

RG:_______________________________ CPF:__________________________________ 

ENDEREÇO:______________________________________________________________ 

BAIRRO:______________________________ CEP: ______________________________  

CIDADE:______________________________________, SIAPE nº___________________ 

EMAIL: __________________________________________________________________ 

WHATSAPP: _____________________________________________________________ 

DADOS BANCÁRIOS: CHAVE PIX: ___________________________________________ 

BANCO _________________ AGÊNCIA Nº ___________ CONTA Nº ________________ 

 
2. CONTRATADOS: Trindade & Arzeno Advogados Associados, matriz inscrita no 
CNPJ/MF sob no 03.242.615/0001-12 e na OAB/PR sob no 631, com sede na cidade de 
Curitiba (PR), na Rua Fernando Amaro, nº 71, cuja filial está inscrita na OAB/MG nº 10.691 
e no CNPJ/MF sob o no 03.242. 615/0002-01, com endereço em Belo Horizonte (MG) na 
Rua Santa Rita Durão, 339, sala 06, Bairro Funcionários, endereço eletrônico: 
filialmg@tea.adv.br , onde recebem intimações, neste ato representado por seu Sócio-
Gestor, Dr. Marcelo Trindade de Almeida, advogado, inscrito na OAB/PR sob no 19.095 e 
OAB/MG sob o nº 111.180. 

 
3. OBJETO: Prestação de serviços advocatícios pelos Contratados para o(a) Contratante 
visando a ação judicial e/ou requerimento administrativo para obter a conversão, em tempo 
comum, do tempo prestado posteriormente a 1990 sob condições especiais que 
prejudiquem a saúde ou a integridade física do servidor e a averbação do referido período 
trabalhado sob condições especiais nos registros funcionais, em observância à tese fixada 
pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 942. 

 
4. HONORÁRIOS: Os honorários advocatícios serão da ordem de 15% (dez por cento) - 
para os sócios do SINTSPREV/MG - e de 23% (vinte por cento) - para os não-sócios - 
sobre a totalidade do proveito econômico advindo da ação em favor do(a) contratante, 
pagos quando do recebimento dos valores, ficando, desde logo, autorizado pelo(a) 
Contratante a retenção judicial do(s) percentual(ais) acima referidos em favor da 
Contratada. Fica estabelecido que os honorários aqui previstos poderão, a critério das 
Contratadas, serem pagos mediante exercício da faculdade inscrita no § 4º do artigo 22 da 
Lei no 8.906/94 (destaque dos honorários pactuados), valendo a presente, para fins de 
exceção de pagamento de que trata a parte final do dispositivo normativo aqui aludido, com 
declaração do(a) Contratante de que nada foi adimplido a este título no curso do processo. 
A condição de associado para a finalidade mencionada nesta cláusula será aferida na data 
do ajuizamento da ação, devendo permanecer até o final da demanda. 
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4.1. O(A) CONTRATANTE fica ciente de que o presente contrato será juntado aos autos 
para que se proceda o desconto do valor contratado a título de honorários de êxito e, na 
hipótese de não ser possível tal procedimento, autoriza a consignação dos valores 
correspondentes em folha de pagamento a ser procedida pela interveniente, ou, ainda o 
desconto em conta corrente. 

 
4.2. Os honorários da sucumbência, se houver, pertencem integralmente aos Contratados. 

 
5. FORO: Fica eleito o foro de Belo Horizonte (MG) para dirimir quaisquer dúvidas advindas 
da execução do presente contrato, não obstante a sinceridade e idoneidade de propósitos 
de ambas as partes. 

 
 
___________________ , _____ , de _______________ de _______. 

 (cidade)       (dia)          (mês)                    (ano) 
 
 

__________________________________ 
(assinatura do servidor) 

 
 
 
 

Marcelo Trindade de Almeida,  
Trindade & Arzeno Advogados Associados  
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DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

  Declaro que, em função de minha condição financeira, não tenho 

condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sob pena de implicar em 

prejuízo próprio e de minha família, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal e da Lei nº 1.060/50.  

 

  Belo Horizonte, ____ de _____________________ de _________. 

 

 

 

______________________________________ 

(Assinatura) 

 

 

Nome: ________________________________ 

CPF: _____________________ 

RG: ______________________ 
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