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

Informe sobre Contagem Especial de Tempo Insalubre 
No dia 28 de agosto de 2019, ao julgar em regime de repercussão geral o Recurso Extraordinário nº 1014286, o 
Supremo Tribunal Federal decidiu pela possibilidade de conversão do tempo prestado em condições especiais 
em período comum, ficando vencido o relator, Ministro Luiz Fux, que reafirmava a posição até então defendida 
pela maioria do Tribunal, no sentido de que a Constituição Federal garantia somente a aposentadoria especial 
em decorrência de trabalho prestado pelo servidor em condições nocivas à saúde, mas não o cômputo especial 
do correspondente tempo.  
Até o momento, em vários mandados de injunção, bem como na aprovação da Súmula Vinculante nº 
33(“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre 
aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei 
complementar específica”.) o Supremo Tribunal Federal, somente admitia a aposentadoria especial mediante 
contagem linear de tempo de serviço, ou seja, em regra, 25 anos, sem admitir ou proibir a contagem especial.  
Com o julgamento terminado no dia 28, foi deliberado que esta contagem é devida para todos os servidores 
públicos, mesmo no período posterior à vigência da Lei nº 8.112/90.  
A única limitação feita pelo STF ao reconhecimento efetuado consistiu em limitá-lo à vigência da Emenda 
Constitucional nº 103, ocorrida em 12 de novembro de 2019, e que tratou da reforma previdenciária.  
Conforme a nova disciplina instituída pela referida emenda, caberá a União, aos Estados, aos Municípios e ao 
Distrito Federal a edição de leis complementares dispondo sobre a aposentadoria especial de servidores 
submetidos a trabalhos em condições insalubres.  
Várias entidades da administração chegaram a desfazer conversão de tempo especial em comum, alegando, 
equivocadamente, que isto seria proibido pelo Supremo Tribunal Federal.  
Como agora esta medida foi permitida e considerada constitucional, o que antes foi desfeito terá que ser refeito.  
Esse sindicato deverá verificar se isto ocorreu em seu âmbito, para se concluir acerca das medidas a serem 
tomadas para que aquela contagem seja restaurada, com a produção dos efeitos que se fizerem necessários.  
A razão de ser utilizado este marco, foi porque a nova redação do dispositivo constitucional facultou, mas não 
impôs aos entes federados a edição daquela lei complementar.  
Esta será matéria que deverá ser melhor analisada, para se concluir acerca de ser conforme à vigente ordem 
constitucional deixar ao critério de cada unidade federada elaborar ou não lei regulamentadora de 
aposentadoria especial para os respectivos servidores.  
Ressalta-se que esta é um a informação preliminar, visto não ter sido publicado o acórdão do julgamento, 
ficando disponibilizados apenas o voto vencido e o voto do Ministro Fachin que veio a se tornar majoritário.  

 

Proposta dobra quarentena para ex-servidores federais da área econômica 
O Projeto de Lei 4204/20 amplia o prazo de quarentena, dos atuais seis meses para um ano, das pessoas que 
deixam de exercer cargos públicos relacionados à fiscalização, ao incentivo e ao planejamento da atividade 
econômica, inclusive aqueles que tratam da administração financeira da União e do Sistema Financeiro Nacional. 
O texto em tramitação na Câmara dos Deputados insere dispositivo na Lei  do Conflito de Interesses. Conforme 
essa norma, após deixar certos cargos ou empregos na administração pública federal, a pessoa ficará sujeita a 
restrições para atividades na iniciativa privada e poderá, se for o caso, receber o antigo salário por um período. 
“As decisões sobre política econômica impactam de forma decisiva a economia real, a vida da população e a 
soberania nacional”, afirmou o autor, deputado Danilo Cabral (PSB-PE). “Por se tratar de área tão sensível, 
cercada de interesses poderosos, é preciso tratamento diferenciado quanto à quarentena para quem ocupou 
funções estratégicas.” 
 

INSS altera portaria que instituiu o trabalho remoto 
O presidente do Instituo Nacional do Seguro Social (INSS), Leonardo Rolim, publicou no Diário Oficial da União 
(DOU), desta terça-feira (1º), a Portaria 873/2020, que visa alterar a Portaria nº 422/PRES/INSS, de 31 de 



março de 2020, que instituiu o trabalho remoto em caráter excepcional no âmbito do Instituto Nacional do 
Seguro Social, como medida de proteção e prevenção ao contágio para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19). 
As alterações correspondem das hipóteses de autorização do trabalho remoto. A partir de hoje, deverão realizar 
suas atividades por meio de trabalho remoto os servidores, empregados públicos e estagiários que coabitem 
com pessoas com suspeita ou confirmação de diagnóstico de infecção por COVID-19. 
Também deverão permanecer em trabalho remoto, os servidores com deficiência visual ou outra que aumente a 
possibilidade de contaminação por COVID-19. 
 

 
 
I RETIRADA DE DIREITOS I  
O fim da estabilidade do servidor público é tema recorrente toda vez que se discute uma reforma administrativa. 
O assunto voltou ao centro do debate agora, quando o Ministério da Economia ensaia enviar uma proposta 
sobre o assunto ao Congresso. A medida enfrenta resistência no funcionalismo público. 
Com a premissa de que os servidores tem cargo vitalício, que não são demitidos por conta da estabilidade, o 
governo quer atacar e retirar mais um direito, arduamente conquistado. Para começo de conversa, essa é mais 
uma das falácias amplamente divulgadas pela mídia, com o intuito de atacar servidores e favorecer aos grupos 
bilionários. Só no período de 2015 a 2019, 8 mil servidores federais foram demitidos. Quase 70% por corrupção. 
Dizer que o servidor público nunca é demitido não é real”, afirma o presidente honorário da Federação Brasileira 
de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite), Roberto Kupski. Em segundo lugar, a estabilidade é 
uma garantia contra a ingerência política. É uma garantia de qualidade ao funcionalismo público. Sem o direito, 
quaisquer cabos eleitorais podem aparelhar a máquina estatal, mudando o quadro de servidores conforme o 
governante de plantão. 
 
I NÃO CAIA NESSA I  
A Reforma Administrativa é mais uma das falsas promessas de crescimento do governo. Já vimos isso 
anteriormente com a Reforma Trabalhista e a Reforma da Previdência. O crescimento econômico, a capacidade 
de girar a economia, passa, diretamente,  pela segurança jurídica para os servidores, pelo investimento em 
qualificação, pesquisa e educação. Não é atacando o funcionalismo público e aliviando para bilionários que 
sairemos dessa situação.  
#NaoAReformaAdministrativa #ResistenciaSim #RetiradaDeDireitosNunca 
 

 
CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 

➢ 03/09 – Lançamento da Jornada em Defesa dos Serviços Públicos; 
➢ 05/09 - Encontro Nacional dos Servidores da Saúde (DESC); 

             Plenária Nacional da Condsef/Fenadsef 
➢ 10/09 - Reunião preparatória da Comissão da Condsef/Fenadsef; 

  4ª Reunião da MNNP/Ebserh - Exercício 2020; 
➢ 12/09 - Encontro Nacional dos Servidores Civis dos Órgãos Militares (DOMC); 
➢ 19/09 - Encontro Nacional dos Servidores da Segurança e Advocacia Pública (DESAP). 


