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

 SINDSEP-MG realiza live sobre o andamento de processos dos servidores da Funasa e 
Ministério da Saúde 

 
O SINDSEP-MG realizou hoje, 05/08, sua quarta live Jurídica. Dessa vez, os (as) filiados (as) da Funasa e 
Ministério da Saúde de todo o estado tiveram a oportunidade de saber sobre o andamento dos processos 
coletivos. 
Para falar sobre esses assuntos, o sindicato convidou os advogados da Assessoria Jurídica do SINDSEP-MG, 
Maria da Conceição Carreira Alvim e Rodrigo Alvim Gusman Pereira e a advogada do SINDSEP-MG, Maria 
Regina de Abreu Luzzi. A diretora da Secretaria de Assuntos Jurídicos do SINDSEP-MG, Maria da Conceição 
Oliveira Ferreira, atuou como mediadora. O Coordenador do Núcleo Norte de Minas, Elísio Mendes também 
participou da live jurídica. 
Antes de falar sobre os processos, a Dra. Maria da Conceição Carreira Alvim respondeu a um 
questionamento feito em todas as lives sobre o porquê da demora no andamento dos processos. Hoje, 
segundo a advogada, a demora se dá porque a maioria dos desembargadores do TRF - 1ª Região têm 
mais de 23 mil processos para serem analisados. E de todos os processos desse Tribunal, cerca de 40% 
vêm de Minas Gerais. 
Durante mais de 2 horas, os advogados da Assessoria Jurídica do SINDSEP-MG explicaram sobre o 
andamento das ações do Anuênio (Divergência de valores e previsão de pagamento), 3,17% (restante do 
valor para quem recebeu a primeira parcela desde 2009 e até hoje não receberam a outra parte e quem 
ainda não recebeu nada), habilitação de herdeiros, 28,86%, PIS/PASEP, Diárias e outras indenizações, 
insalubridade, Abono de Permanência, Licença prêmio, vale transporte, entre outros.  
 
Ações ganhas 
Durante a live, a advogada da Assessoria Jurídica informou que foi vitoriosa em uma ação sobre 
insalubridade para os guardas de endemias/agentes de saúde. O laudo apresentado foi referendado pelo 



juiz que reconheceu que os trabalhadores exerciam suas funções em condições insalubres e, portanto, 
concedeu insalubridade em grau máximo.  
Outra ação ganha foi uma de indenização por danos morais que beneficiou três trabalhadores filiados. O 
Juiz acatou o dano presumido, uma vez que os servidores trabalhavam em condições insalubres.  
Mas os (as) filiados (as) não devem se preocupar, pois todas as perguntas serão respondidas e enviadas 
aos contatos deixados com as secretárias dos Núcleos Regionais. 
Para aqueles que não puderam assistir à live, basta entrar no canal do SINDSEP-MG no Youtube e no 
Facebook e assistir. A live ficará gravada. 
 
Atualização de dados cadastrais 
Ao final da live, a advogada da Assessoria Jurídica solicitou que os (as) filiados (as) atualizem os dados 
cadastrais no SINDSEP-MG. Muitos processos de servidores falecidos estão à espera dos herdeiros e os 
valores correm o risco de serem devolvidos ao Tesouro Nacional, pois o Sindicato não consegue localizar os 
beneficiários. 
 

Prezado (a), servidor (a), mantenha seus dados cadastrais atualizados. 
Entre em contato no e-mail: cadastrosindsepmg@gmail.com, pelo 
telefone: 0800-283-1033 ou com o Núcleo de sua região. 
 

Reajuste a servidor é desejo do presidente, mas não há nada previsto, diz CGU 
A princípio, Bolsonaro tinha o desejo de conceder algum reajuste antes do fim do seu mandato, em 
dezembro de 2022. Se isso não ocorrer os servidores terão ficado quase seis anos sem correção em seus 
vencimentos 
A intenção do presidente Jair Bolsonaro de conceder reajuste aos servidores públicos federais antes do fim 
de seu mandato não significa qualquer compromisso formal do governo e vai depender de uma série de 
fatores, principalmente orçamentários. O esclarecimento foi feito ao Valor pelo ministro da Controladoria-
Geral da União (CGU), Wagner Rosário, após o vazamento do conteúdo de uma teleconferência interna, na 
qual o ministro mencionou o desejo do presidente de aumentar os salários dos servidores. 
De acordo com ele, o assunto surgiu após uma pergunta feita no encontro por um representante do 
sindicato dos servidores. “Ele manifestou preocupação com a questão da reforma administrativa e do 
congelamento dos salários por dois anos”, explicou Rosário. 
Na reunião, o ministro respondeu que Bolsonaro tinha o desejo de conceder, “dentro do que for possível”, 
algum reajuste antes do fim do seu mandato, em dezembro de 2022. Se isso não ocorrer, lembra Rosário, 
os servidores terão ficado quase seis anos sem correção em seus vencimentos. 
Rosário ressaltou, no entanto, que não há qualquer discussão sobre reajuste neste momento e que 
Bolsonaro já havia concordado com a proposta da equipe econômica de congelar os salários por dois anos 
– contados a partir de março deste ano. 
 
Aumentos suspensos 
Por lei, os aumentos estão suspensos até o fim de 2021. Segundo o secretário de Desenvolvimento e 
Gestão de Pessoas do Ministério da Economia, Wagner Lenhart, será preciso avaliar uma série de questões 
para que os reajustes sejam concedidos, inclusive se haverá espaço fiscal, uma vez que o governo foi 
obrigado a aumentar além da conta os gastos públicos por causa da pandemia do novo coronavírus. 
Lenhart disse que o governo está disposto a conversar com as entidades que representam os servidores, 
analisar as demandas e ver o que é possível ser feito. Mas as negociações terão que ser responsáveis, uma 
vez que o governo deve respeitar o teto de gastos e evitar uma explosão da dívida pública, que chegou a 
85,5% do Produto Interno Bruto (PIB). 
A maior demanda por reajustes está no chamado carreirão, que reúne quase 80% do funcionalismo 
federal. A última vez que esse grupo teve aumento de salários foi em 2107. As carreiras de elite tiveram os 
rendimentos corrigidos até 2019. 
  
Concursos, só os necessários 
O secretário ressaltou ainda que, também até o fim de 2021, os concursos para o governo federal estarão 
bem restritos. Seleções só serão permitidas em casos muito específicos, para repor pessoal em áreas 
essenciais, como a Polícia Federal, por exemplo. 



A opção do governo, neste momento, é por contratações temporárias, como as que ocorreram no Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) e no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama). Essas contratações foram emergenciais. 
Para o governo, não interessa fazer concursos e manter as pessoas na folha de pagamento da União por 
60 anos, em média. Os contratos temporários duram cerca de três anos. Desde que a medida foi adotada, 
aproximadamente 20 mil pessoas foram contratadas por meio desse regime. 
 

Servidores precisam ficar atentos com a instrução normativa sobre teletrabalho 
Em momento de pandemia em o que o mundo vive por causa da Covid-19, o teletrabalho, quando possível, 
é uma opção segura tanto para os trabalhadores do setor públicos quanto aos da iniciativa privada. Mas, 
passado esse momento, o home-office pode não ser um “mar de rosas” porque existem várias questões 
em jogo para manter uma infraestrutura de qualidade no mundo do trabalho. 
Nesse primeiro momento, como foco apenas na economia que está sendo o teletrabalho no setor público, 
já que dispensa alguns benefícios como auxílio transporte, insalubridade/periculosidade e acaba diminuindo 
os custos com energia, água e o “cafezinho”, o governo Bolsonaro publicou a Instrução Normativa (IN) nº 
65, que disciplina sobre o teletrabalho no setor público não só agora, mas num cenário pós-pandemia.  
A IN nº 65 está sendo analisada minunciosamente pela Condsef/Fenadsef, mas já é possível adiantar que a 
cobrança não seria mais de horário, mas de produtividade, medida pela execução de atividades 
compactuadas em tempo e em qualidade.  
Antes exclusiva para os cargos efetivos, a modalidade do teletrabalho será aberta também para os cargos 
comissionados. Segundo a IN, o acompanhamento e controle será realizado obrigatoriamente por um 
sistema, ainda a ser implantado.  
A instrução normativa do governo é no mínimo precoce e irresponsável, porque atende apenas o lado dos 
empregadores e do governo e não da classe trabalhadora, e sequer ouviu a representação trabalhista. 
Existem várias questões a serem observadas como o equilíbrio emocional do trabalhador, os custos que 
terá em casa para manter o teletrabalho e os equipamentos que precisam dispor para desempenhar suas 
atividades. Outra questão a ser observada é a mulher e o teletrabalho, uma vez que elas normalmente 
estão expostas a uma jornada ainda maior.  
 

Governo veta integralmente proposta que indenizava profissionais da saúde 
O presidente Jair Bolsonaro, publicou no Diário Oficial da União (DOU), desta terça-feira (4), o veto integral 
por contrariedade ao interesse público e inconstitucionalidade o Projeto de Lei 1826/2020, que dispõe 
sobre compensação financeira a ser paga pela União aos profissionais e trabalhadores de saúde que, 
durante o período de emergência de saúde pública de importância nacional decorrente da disseminação do 
novo coronavírus (SARS-CoV-2), por terem trabalhado no atendimento direto a pacientes acometidos pela 
Covid-19, ou realizado visitas domiciliares em determinado período de tempo, no caso de agentes 
comunitários de saúde ou de combate a endemias, tornarem-se permanentemente incapacitados para o 
trabalho, ou ao seu cônjuge ou companheiro, aos seus dependentes e aos seus herdeiros necessários, em 
caso de óbito. 
Como justificativa do veto o governo declara que  apesar do mérito da propositura e a boa intenção do 
legislador, a proposta, ao impor o apoio financeiro na forma do projeto, viola o art. 8o da recente Lei 
Complementar no 173, de 2020, por se estar prevendo benefício indenizatório para agentes públicos e 
criando despesa continuada em período de calamidade no qual tais medidas estão vedadas. Além da falta 
de apresentação de estimativa do impacto orçamentário e financeiro. 
Ademais da violação ao art. 113 do ADCT, tendo em vista que o período do benefício supera o prazo de 
31.12.2020 (Art. 1o do Decreto Legislativo no 6 de 2020), revela-se incompatível com os arts. 15, 16 e 17 
da Lei de Responsabilidade Fiscal, cuja violação pode acarretar responsabilidade para o Presidente da 
República. 
Para o governo o projeto também tem inconstitucionalidade formal, por se criar benefício destinado a 
outros agentes públicos federais e a agentes públicos de outros entes federados por norma de iniciativa de 
parlamentar federal, ao dispor que durante o período de emergência decorrente da Covid- 19, a imposição 
de isolamento dispensará o empregado da comprovação de doença por 7 (sete) dias, tal medida gera 
insegurança jurídica. 
 

SOS Ciência e Tecnologia 
A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) está sob tentativa de desmanche por parte do governo. E 
isso afeta todos nós! A CNEN é a agência do governo responsável pela orientação, planejamento, 



supervisão e controle de toda a área nuclear no Brasil. Entre outras atividades, realiza pesquisas de ponta 
nesse campo, produz radiofármacos (usados no tratamento de câncer, por exemplo) e fiscaliza instalações 
que possuam fontes de radiação. Durante a pandemia, os trabalhadores da CNEN mantiveram as 
atividades essenciais à sociedade, mesmo com a retirada de direitos de profissionais em teletrabalho. 
Estratégica para o país, a CNEN sofre como todas as instituições de pesquisa com a falta de verbas e de 
pessoal para exercer suas atividades plenamente. 
Além disso, tem sido objeto de uma série de propostas de "reestruturação", desenvolvidas sem a 
participação do seu corpo técnico e da sociedade, que desejam desmembrar a instituição, inclusive com a 
privatização de áreas sensíveis (imaginem se o governo abrir mão da produção de medicamentos 
radioterápicos, qual o custo para a sociedade?). 
É preciso lutar para defender a Ciência Brasileira! 
Os ataques à ciência são ataques aos direitos do povo e ao futuro do povo! 
 

Live de lançamento da parceria entre o SINDSEP-MG, 
Unimed-BH e Premium Saúde  

Atendimento de qualidade, uma boa rede credenciada e 
custo/benefício são essenciais quando escolhemos um plano de saúde. 
Por isso, o SINDSEP-MG e a Nacional Saúde firmaram uma parceria para 
oferecer os melhores planos de saúde para você, servidor (a) público (a) 
e sua família! Por isso, não perca a live de lançamento e saiba mais sobre 
os planos Unimed-BH e Premium Saúde!  

Dia 12/08 – 4ª feira – às 18h! 
 

 
 

 


