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Boletim do Sindicato dos Trabalhadores Ativos, Aposentados e Pensionistas do Serviço
Público Federal no Estado de Minas Gerais - JUNHO - 2020 

 Pressão para vetar artigo 8º do PL 39/20 do arrocho salarial dos servidores públicos 
O Congresso Nacional tem até o dia 2 de julho para votar o veto ao artigo 8º do Projeto de Lei 39/20, que 
congela os salários dos servidores públicos das três esferas (Federal, Estadual e Municipal) até dezembro 
de 2021. Segundo o Secretário Geral da Condsef/Fenadsef, Sérgio Ronaldo, a entidade está preparando 

um manifesto para ser enviado em breve, por meio de e-mail e WhastApp, para todos os parlamentares. 
Além do trabalho de pressão junto aos parlamentares, a Condsef/Fenadsef e outras entidades que compõe 
o Fórum nacional da categorial, o Fonasef, estão programando um Dia Nacional de Luta em 2 de julho. A 

mobilização deve se dar de forma virtual e presencial - onde for possível - com o cumprimento dos 
protocolos sanitários, como o uso de máscara e distanciamento social.  
Sérgio Ronaldo conta que o Dia Nacional de Luta será feito em parceria também com entidades de 

servidores públicos estaduais e municipais, já que o PL 39/20 se refere ao funcionalismo das três esferas. 
Ele explica que a queda do veto ao PL 39/20 não significa de cara garantia de reajuste. “Mas a queda do 
veto abre uma janela de possibilidades”, reforça. 

O PL 39/20 é um projeto que tem como apelo principal o socorro aos estados e municípios. O projeto saiu 
da Câmara dos Deputados como PL 149/19, aprovado, sem nenhuma condicionante. No Senado, numa 
manobra do ministro Paulo Guedes junto ao presidente casa, Davi Alcolumbre, passou a condicionar a 

ajuda ao fim de qualquer reajuste para os servidores das três esferas (União, estados e municípios).  
Para o diretor da CUT Brasil e também da Condsef/Fenadsef, Pedro Armengol, o debate do PL 39/20 não é 
econômico. “O problema não é economizar, é politizar o debate. Em primeiro lugar não há essa 

necessidade de se tirar dinheiro que por ventura seja para arcar reposição inflacionária de servidor para 
socorrer estados e municípios. Isso é uma responsabilidade da União e ela tem reservas suficientes para 
isso”, garante o sindicalista. 
Para Armengol, quando se trata de servidores da União, a situação é muito mais grave porque a categoria 

está sem reajuste de 2017: “Esse artigo 8º (do PL 39/20) é mais uma sinalização política falsa para tentar 
manipular a opinião pública de que o governo está sendo duro com os trabalhadores nesse momento de 
crise econômica e sanitária”. 

O diretor da CUT lembra também que, além do artigo 8º, tem o artigo 7º, que altera a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, para que nenhum gestor possa gerar dívida para o gestor subsequente, 
comprometendo assim a possibilidade de parcelamento de reajustes, pratica comum no serviço público. 

 

Governo simplifica prova de vida para 700 mil aposentados, pensionistas e anistiados 
civis 

A Portaria nº 244 e a Instrução Normativa nº 45, publicadas nesta quarta-feira (17/6) no Diário Oficial da 
União, tratam sobre a prova de vida para mais de 700 mil aposentados e pensionistas da União que 
recebem seus benefícios por meio do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE). 

As medidas se aplicam também a anistiados políticos civis e seus pensionistas inclusos na Lei 10.559 de 13 
de novembro de 2002.  
Os normativos autorizam a utilização de novas tecnologias, como a comprovação de vida utilizando 

biometria em aplicativos mobile e em terminais de autoatendimento bancário. Isso permitirá que os 
beneficiários, ainda que estejam no exterior, sem condições de deslocamento ou mesmo sem um local 
próximo para realizar a prova de vida, possam ter acesso ao serviço a qualquer hora e em qualquer lugar.  

O beneficiário continuará com a obrigatoriedade de realizar a comprovação de que está vivo, mas as 
demais atualizações cadastrais ocorrerão pelos canais remotos de autosserviço – o aplicativo Sigepe mobile 
e Portal do Servidor.  



Além disso, a partir da vigência dos novos atos normativos, mesmo que o usuário esteja com o pagamento 
suspenso, ele poderá realizar a comprovação de vida nas agências bancárias, o que antes só era permitido 

nas Unidades de Gestão de Pessoas.  
 
Comunicação  

Uma outra alteração acontecerá na comunicação de pendências. Até então, quando o beneficiário não 
comparecia para realizar a comprovação de vida no mês de aniversário, a Unidade de Gestão de Pessoas 
notificava-o por Aviso de Recebimento (AR) dos Correios. A partir da vigência dos novos normativos, os 

aposentados, pensionistas, anistiados políticos civis ou seus pensionistas poderão ser avisados por 
quaisquer meios de comunicação, desde que aptos a garantir a comprovação da ciência inequívoca desses 
ou de seu representante legal ou responsável natural.  

Um exemplo seria a utilização do envio de notificação pela Central de Mensagens do Sigepe, que já tem a 
funcionalidade de exigir a confirmação de leitura da mensagem por parte do usuário. O objetivo é agilizar o 
processo e permitir a redução de custos.  

 
Visitas técnicas  
Outro ponto alterado foi a descentralização da celebração de contratos, convênios, ajustes ou outros 
instrumentos congêneres para a realização de visitas técnicas. A partir da vigência dos normativos, os 

próprios órgãos setoriais e seccionais podem realizar essa atividade, que estava restrita ao Órgão Central 
do SIPEC, tornando assim o processo mais ágil e efetivo.  
 

Integração  
Os normativos também permitem a integração dos sistemas de comprovação de vida do Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS) e do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), para que os beneficiários que 

recebem pelos dois regimes possam comprovar que estão vivos uma única vez.  
 
Legislação  

As novas orientações, que entram em vigor no próximo dia 3 de agosto, e vão substituir a 
Portaria nº 363, de 28 de novembro de 2016, e Orientação Normativa Segep nº 1, de 2 de 
janeiro de 2017,  que equipara a prova de vida da Administração Pública Federal a que já é 
feita pelo INSS. 
 

Terceirização de trabalho temporário de atividade-fim é constitucional 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou constitucional a Lei da Terceirização (Lei 
13.429/2017), que permitiu a terceirização de atividades-fim das empresas urbanas. Por maioria de votos, 
foram julgadas improcedentes cinco Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs 5685, 5686, 5687, 5695 

e 5735) que questionavam as mudanças nas regras de terceirização de trabalho temporário introduzidas 
pela lei. O julgamento foi realizado na sessão virtual encerrada no dia 15/6.  
As ações foram ajuizadas pela Rede Sustentabilidade (ADI 5685), pela Confederação Nacional das 

Profissões Liberais (ADI 5686), pelo Partido dos Trabalhadores e pelo Partido Comunista do Brasil (ADI 
5687), pelas Confederações Nacionais dos Trabalhadores na Indústria Química e dos Trabalhadores nas 
Indústrias Têxtil, Vestuário, Couro e Calçados (ADI 5695) e pela Procuradoria-Geral da República (ADI 

5735). Segundo os argumentos apresentados, a prática irrestrita de terceirização e trabalho temporário em 
atividades ordinárias das empresas viola direitos sociais fundamentais dos trabalhadores, ao propiciar 
tratamento diferenciado entre empregados diretos e terceirizados na mesma empresa.  

O relator das ações, ministro Gilmar Mendes, observou que a Constituição Federal tem uma série de 
normas referentes aos chamados direitos sociais do trabalhador que regulam as bases da relação 
contratual e fixam o estatuto básico do vínculo empregatício. O objetivo foi estabelecer limites ao poder do 
legislador e dos próprios contratantes na conformação do contrato de trabalho e definir a estrutura básica 

do modelo jurídico da relação de emprego, com efeitos diretos sobre cada situação concreta. No entanto, a 
Constituição não proíbe a existência de contratos de trabalho temporários, “tampouco a prestação de 
serviços a terceiros”.  

Segundo o ministro, num cenário de etapas produtivas cada vez mais complexo, agravado pelo 
desenvolvimento da tecnologia e pela crescente especialização dos agentes econômicos, torna-se 
praticamente impossível definir, sem ingerência do arbítrio e da discricionariedade, quais atividades seriam 

meio e quais seriam fim. Ele considera que a modernização das relações trabalhistas é necessária para 
aumentar a oferta de emprego e assegurar os direitos constitucionais, como a garantia contra despedida 



arbitrária, o seguro-desemprego, o fundo de garantia do tempo de serviço e o salário mínimo, entre 
outros. “A rigor, o artigo 7º da Constituição não tem vida própria, depende do seu suporte fático: o 

trabalho”, afirmou. “Sem trabalho, não há falar-se em direito ou garantia trabalhista. Sem trabalho, a 
Constituição Social não passará de uma carta de intenções”.  
 

Compatibilidade com concurso público  
Ainda conforme o relator, a norma também está em consonância com a regra do concurso público e com 
todo o arcabouço constitucional, e caberá ao gestor, no exercício de sua competência, optar pela melhor 

forma de atender ao interesse público. “É claro que a utilização de serviço temporário pela administração 
pública não pode configurar, jamais, burla à exigência de concurso público", concluiu.  
Acompanharam esse entendimento os ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux, Cármen 

Lúcia, Celso de Mello e Dias Toffoli (presidente). Os ministros Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski, Rosa 
Weber e Edson Fachin votaram pela inconstitucionalidade da lei. 
 

GEAP continua implacável com inadimplentes em meio à pandemia 
A GEAP autogestão em Saúde informa de forma sucinta e clara, que está atenta às medidas de combate à 
COVID-19, doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, e às orientações do Ministério da Saúde, das 

autoridades sanitárias e Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 
A GEAP também disponibilizou para seus empregados testes do Covid-19 e máscaras. A pergunta que não 
quer calar: E para os beneficiários que pagam a GEAP? Onde está a preocupação da operadora em relação 
aos seus beneficiários, grande parte que compõe o grupo de risco, e servidores públicos que há dois anos 

não possuem reajuste? Não pagou porque está sem trabalho ou perdeu renda, azar. 
Como sociedade, todos somos afetados pelo coronavírus; ao mesmo tempo, as implicações são diferentes 
para cada um de nós. A questão não é apenas seguir as normas, trata-se de amor ao próximo, de se 

preocupar com quem muito contribui para a operadora. Dívidas podem ser renegociadas, a vida não. 
Sabemos que o contexto é desafiador, mas, ao mesmo tempo, é necessário, dessa maneira, ultrapassar 
uma visão focada apenas em recursos financeiros. Uma operadora que é considerada a maior do país, 

deveria manter a sua preocupação em garantir saúde igualitária a todos. 
Somos contra as medidas que vem sendo adotadas. Não é justo que o critério habitual continue sendo 
obedecido. É necessária neste momento de pandemia, onde o mundo encontra-se infectado pelo novo 

coronavírus, a mesma qualidade no atendimento e serviços prestados antes do início da crise. 
Reforçamos, diante do cenário que muitos podem ser os motivos que levam os beneficiários ao 
impedimento no cumprimento de suas obrigações financeiras. Mas este, não pode ser visto como negativa 

de atendimento pelo plano de saúde, pois, além de ir contra a resolução expedida pela ANS, fere o direito 
à saúde, sendo tal direito de grande relevância na medida em que previsto no artigo 6º da Constituição 
Federal de 1988, configurando-se como direito social prestacional. 

 

Agências do INSS devem permanecer fechadas até meados de julho 
As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) devem permanecer fechadas pelo menos até 

meados de julho, informou uma fonte do governo. A reabertura estava prevista para ocorrer no próximo 
dia 22, mas será adiada. A expectativa é que a retomada seja gradual, e não com todas as unidades 
abertas, como havia sido previsto inicialmente. 

A ideia do governo é que as agências só sejam reabertas quando forem concluídas as compras e entregas 
dos equipamentos de proteção individual (EPIs), como máscaras e álcool gel, aos servidores que terão 
contato com o público. No início da pandemia, antes do atendimento presencial ser encerrado, houve 

denúncias de funcionários do INSS relatando a falta de EPIs para atuar nas agências, o que gerava risco à 
saúde dos trabalhadores e segurados do Instituto. 
 

 


