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

Vitória! Hospital das Clínicas de Belo Horizonte terá de afastar trabalhadores do grupo 
de risco para COVID-19 

No dia 30/06, saiu a decisão da ação coletiva impetrada pelo SINDSEP-MG, na 33ª Vara do Trabalho de 
Belo Horizonte, contra o Hospital das Clínicas (HC-UFMG). Em comunicado emitido aos trabalhadores, no 
dia 23/06, a Ebserh convocava todos os empregados que estavam em trabalho remoto para o retorno ao 
trabalho, inclusive daqueles pertencentes ao grupo de risco, das áreas de enfermagem, médica, 
assistencial, saúde ocupacional e segurança do trabalho. 
Na referida ação, o SINDSEP-MG pedia para que a Ebserh procedesse ao imediato afastamento das 
atividades presenciais dos profissionais que integram o grupo de risco do COVID-19, inclusive dos 
trabalhadores das áreas de enfermagem, médica, assistencial, saúde ocupacional e segurança do trabalho, 
garantindo-lhes a execução de suas atividades de forma remota pelo período que perdurar o estado de 
emergência de saúde pública decorrente da COVID-19. 
A Justiça, contudo, entendeu que não há qualquer obstáculo na convocação destes para o trabalho 
presencial, desde que estes sejam realocados para outras atividades não relacionadas à triagem e ao 
tratamento direto de pacientes suspeitos ou confirmados com COVID-19. 
Por outro lado, a Justiça deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela impetrado pelo SINDSEP-
MG, determinando que, no prazo de 48 horas (após a notificação), a Ebserh proceda, o afastamento das 
atividades presenciais dos servidores da área de saúde e segurança imunodeficientes ou com doenças 
preexistentes crônicas ou graves e pelas servidoras e empregadas públicas gestantes ou lactantes, nos 
termos do disposto no §4º do art. 4º-B da Instrução Normativa nº 21, de 16 de março de 2020 do 
Ministério da Economia. 

 
Ataque sem fim aos servidores 

O preconceito e a agressão à honra e à dignidade dos servidores podem ser ilustrados com as palavras do 
atual ministro da economia, que os tem associado a inimigos, parasitas e assaltantes.  
Quanto ao corte de direitos e ameaças, a lista é longa, incluindo desde a reforma da Previdência, passando 
pelas mudanças na Lei de Reponsabilidade Fiscal até a ameaça de reforma administrativa com eliminação 
de prerrogativas e redução de salário.  
Na reforma da Previdência, além da ampliação do tempo de contribuição, do aumento da idade e da 
redução do valor do benefício, já está em vigor desde março o aumento da contribuição previdenciária A 
Emenda Constitucional 103 também autoriza a instituição de contribuição extraordinária e a contribuição 
dos aposentados e pensionistas a partir de um salário mínimo e não mais a partir do teto do INSS.  
A Lei Complementar 173/2020, por sua vez, alterou a Lei de Responsabilidade Fiscal, para atacar garantias 
e direitos dos servidores, nas dimensões permanentes e temporárias.  
Em caráter permanente, limitou o parcelamento de reajustes salariais à vigência do mandato presidencial, 
impedindo que fiquem parcelas para o mandato seguinte, mesmo em caso de reeleição; proibiu qualquer 
pagamento a servidor com efeito retroativo e considera nulo de pleito direito qualquer ato que aumente 
despesa, inclusive com pessoal, em período de calamidade pública aprovada pelo Congresso Nacional.  
Quanto às mudanças transitórias, cabe mencionar o congelamento de salários e todos os demais direitos, 
exceto progressão/promoção, até 31/12/2021; e a proibição de realização de concursos, de criação de 
cargos, empregos ou função pública.  
Em meio a tudo isto, ainda surge a ideia de promover uma reforma administrativa, que, entre outros 
pontos, pretende: o fim da estabilidade, do regime jurídico único e do princípio da irredutibilidade salarial. 
Constam dessa reforma: a) ampliação do estágio probatório e a contratação sob as modalidades de cargo 
efetivo e emprego público; b) a redução do salário de ingresso na carreira, na qual o futuro servidor 



ingressará como trainee; c) o fim das promoções e progressões automáticas e d) a adoção do critério de 
avaliação de desempenho para efeito de dispensa do servidor, entre outras medidas na lógica do ajuste.  
Por fim, apareceram recentemente três outras ideias, que são: a) uma nova reforma nas regras de 
transição da Emenda Constitucional 103; b) nova tentativa de implementar o regime de capitalização na 
previdência e c) a redução salarial do servidor como forma de compensar novas despesas com programa 
emergencial durante a pandemia.  
O movimento sindical precisa reagir e desenvolver uma narrativa capaz de se contrapor a essa investida, 
que agora vem inserida em um discurso real de equilíbrio das contas públicas, em face da perda de receita 
recente. É preciso demonstrar que outros setores, cuja renda não tem natureza alimentar, devem dar sua 
cota de sacrifício antes de atacar os direitos dos servidores.  
 

MP caduca, mas governo insistirá na contratação de temporários para evitar concursos 
O governo estuda enviar um projeto de lei para ampliar as possibilidades de contratação temporária em 
órgãos públicos, sem precisar de concursos, e permitir que servidores aposentados sejam readmitidos por 
tempo determinado, com novas regras. A Medida Provisória (MP) 922/2020, que tratava do assunto, 
perdeu a validade nesta terça-feira (30/6). 
Como o Planalto não pode editar mais de uma MP com o mesmo conteúdo em um mesmo ano, o Ministério 
da Economia não descarta enviar ao Congresso um projeto de lei para retomar as novas modalidades de 
contratação simplificada. Segundo a pasta, “o assunto está sendo analisado”. A Secretaria de Gestão e 
Desempenho de Pessoal (SGP) “está estudando as próximas ações que poderão ser realizadas”. 
Alguns órgãos já tinham publicado editais para ex-servidores nos últimos três meses, antes que a medida 
perdesse a validade. Os contratos assinados no período continuam valendo até o prazo final firmado no 
documento, mas não poderão ser renovados. Foram contratadas quase 20 mil pessoas, sobretudo para o 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 
O INSS publicou o edital ainda em março, no dia 30, para ex-servidores civis e militares. Foi autorizada a 
contratação de mais de 8 mil pessoas para ajudar no atendimento e na análise de benefícios até 31 de 
dezembro de 2021. O pagamento será por produtividade, de acordo com o número de demandas 
atendidas, mas a medida prevê também que seja por horas trabalhadas. 
O presidente da autarquia, Leonardo Rolim, considera o prazo suficiente para o órgão, mas disse ser 
“completamente a favor” de um projeto que amplie a possibilidade de forma permanente. O governo 
anunciou a MP em 2 de março, como estratégia para diminuir a fila do INSS, que chegava a 2 milhões de 
pedidos de aposentadoria, pensões e auxílios sem resposta. 
  
Medida provisória 
A legislação atual já prevê que, desde 1993, pela lei 8.475/93, o governo contrate funcionários de forma 
temporária, sem concurso, em casos de “necessidade temporária de excepcional interesse público”. Seria 
em situações de calamidade pública, epidemias, censos demográficos e para vagas de professores 
estrangeiros, substitutos e visitantes. 
A MP passava a permitir, por exemplo, contrato temporário para atividades que ficarão obsoletas no curto 
e médio prazo, que seriam definidas pelo governo. O texto também previa contratação de técnicos por 
prazo determinado, para atuar em situações sazonais, como eleições e campanhas de vacinação, e para 
ajudar a diminuir o volume de trabalho acumulado, como no INSS. 
Pela MP, as contratações temporárias poderiam durar até quatro anos. O texto previa, no entanto, 
prorrogações que poderiam estender a duração por até oito anos, no total, em algumas situações. A 
matéria não era consenso entre os parlamentares e recebeu 186 sugestões de mudanças, por emenda. 
 

Regulamento da Previdência Social é alterado pelo Poder Executivo 
Através do Decreto 10.410/2020, publicado no Diário Oficial da União (DOU), desta quarta-feira (1º), o 
governo federal alterou o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de 
maio de 1999. 
A partir de hoje, a previdência social que é organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo 
e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, atenderá a 
cobertura de eventos de incapacidade temporária ou permanente para trabalho e idade avançada. 
Outra mudança foi a de que o INSS poderá definir critérios para a apuração das informações constantes da 
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – 
GFIP, ou do instrumento que venha a substituí-la, que ainda não tiver sido processada e para o 



recebimento de informações relativas a situações cuja regularidade dependa do cumprimento de critério 
estabelecido em lei. 
A aposentadoria por incapacidade permanente, uma vez cumprido o período de carência exigido, quando 
for o caso, será devida ao segurado que, em gozo ou não de auxílio por incapacidade temporária, for 
considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe 
garanta a subsistência, que lhe será paga enquanto permanecer nessa condição. 
 

 

 


