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

 É urgente e necessário barrar as perseguições no MS! 
Recente cartilha da Comissão de Ética do Ministério da Saúde encaminhada por e-mail a todos os 
servidores, traz uma série de “recomendações” sobre o uso das redes sociais privadas. Em um dos trechos, 
a Comissão afirma que “quem vê seu perfil ou posts nas redes sociais, seja no WhatsApp, Facebook, 
Twitter e outras, está vendo também os comentários, fotos e informações de um agente público. As redes 
sociais são ferramentas muito úteis e práticas, mas devem ser usadas com cuidado”. 
A cartilha também destaca que a ascensão profissional pode ser definida de acordo com o que se divulga 
nas redes socais: “A função pública se integra na vida particular de cada servidor público e, por isso, os 
fatos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom 
conceito na vida funcional”. 
Tais afirmações funcionam como uma intimidação velada de que os servidores deveriam conter-se com 
relação aos conteúdos compartilhados, o que representa um atentado a dignidade da pessoa humana e 
violação da intimidade (vida privada). 
Vale lembrar que o Ministério da Saúde vem sofrendo uma série de ataques por parte do governo. Em 
plena pandemia do novo Coronavírus, o MS está há quase dois meses sem ministro, além disso, a maioria 
dos dirigentes da pasta é formada por militares que não possuem nenhum conhecimento técnico para 
comandar um órgão tão importante para o país.  
Nossa expectativa é que haja a apuração das responsabilidades e que sejam tomadas as medidas 
investigativas e judiciais cabíveis neste caso. 
 

União: prova de vida de aposentados e pensionistas é suspensa até setembro 
Para evitar contaminações por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, o Ministério da 
Economia suspendeu até 30 de setembro a exigência de recadastramento anual de servidores 
aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis. 
A instrução normativa (IN 52) com a determinação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta 
quarta-feira (8/7). O documento foi assinado pelo secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal, Wagner 
Lenhart. Em março, o governo já havia suspendido o processo por 120 dias. 
A suspensão, contudo, não cancela o recebimento de proventos ou pensões pelos beneficiários. “O 
disposto não se aplica ao recadastramento de aposentado, pensionista ou anistiado político cujo 
pagamento do benefício esteja suspenso na data de publicação”, conclui o texto. 
A realização de visitas técnicas para fins de comprovação de vida também estão suspensas. Ao todo, 700 
mil pessoas serão impactadas pelas mudanças. 
A comprovação de vida será realizada anualmente, no mês de aniversário do beneficiário, e é condição 
para a continuidade do recebimento do provento de aposentadoria, pensão ou reparação econômica. 
O ato de comprovação de vida exige o comparecimento pessoal do beneficiário ou, quando cabível, do 
representante legal ou voluntário. Em alguns casos, poderá ser realizado pelo beneficiário por meio de 
sistema biométrico ou aplicativo móvel, quando disponíveis. 

 
Senado aprova indenização a profissionais da saúde incapacitados pela covid-19 

Voltará à Câmara dos Deputados o projeto que permite indenização da União de pelo menos R$ 50 mil aos 
profissionais da saúde incapacitados permanentemente para o trabalho por conta da covid-19 ou aos 
herdeiros desses trabalhadores que vierem a óbito pela doença. Esse projeto de lei (PL 1.826/202) foi 
aprovado com emendas no Plenário do Senado Federal. Foram 76 votos a favor e nenhum voto contrário 
na sessão remota deliberativa desta terça-feira (7).  



A proposta é de autoria dos deputados federais Reginaldo Lopes (PT-MG) e Fernanda Melchionna (PSOL-
RS). O texto já havia sido aprovado na Câmara, mas como o relator, senador Otto Alencar (PSD-BA), 
acolheu emendas do Senado modificando o projeto, terá de voltar à Câmara para nova análise. 
— Sabe-se do esforço sobre-humano que todos os profissionais de saúde estão realizando no atual período 
da pandemia do novo coronavírus. O desgaste desses heróis nacionais, nossos profissionais, acontece por 
vários motivos, como o risco de contágio e a insegurança no trabalho, a inadequação, e também a 
insuficiência dos equipamentos individuais. É importante ressaltar o valor desses profissionais de saúde na 
recuperação da saúde, salvando vidas nos seus ambientes de trabalho. O Estado deve arcar com o auxílio 
financeiro extra aos profissionais de saúde que ficarem incapacitados em decorrência do trabalho da 
pandemia, bem como estender o auxílio aos seus familiares em caso de óbito — afirmou Otto Alencar. 
Profissionais elegíveis 
Serão elegíveis para o benefício, além dos respectivos dependentes (cônjuges, companheiros, filhos e 
herdeiros): profissionais de nível superior cujas profissões são reconhecidas pelo Conselho Nacional de 
Saúde; trabalhadores de nível técnico ou auxiliar vinculados às áreas de saúde; agentes comunitários de 
saúde e de combate a endemias; e aqueles que, mesmo não exercendo atividades-fim nas áreas de saúde, 
auxiliam ou prestam serviço de apoio presencialmente nos estabelecimentos de saúde — em serviços 
administrativos, de copa, de lavanderia, de limpeza, de segurança e de condução de ambulâncias, entre 
outros. 
Otto Alencar acolheu emendas que acrescentam ao rol de trabalhadores beneficiados fisioterapeutas, 
nutricionistas, assistentes sociais e profissionais de nível superior e técnico que trabalham com testagem 
nos laboratórios de análises clínicas, além de trabalhadores dos necrotérios, bem como coveiros. 
Também foram incluídos no projeto, durante a tramitação no Senado, os trabalhadores cujas profissões de 
nível superior, médio e fundamental são reconhecidas pelo Conselho de Assistência Social e que atuam no 
Sistema Único de Assistência Social (Suas). 
Todos os líderes partidários no Senado encaminharam voto pela aprovação do projeto.  
 
Indenização 
A indenização consiste em um valor fixo de R$ 50 mil para o profissional de saúde incapacitado (ou seus 
herdeiros, em caso de óbito do trabalhador) somado a um valor variável para cada um dos dependentes 
menores do profissional falecido. 
O cálculo desse benefício variável será de R$ 10 mil multiplicados pelo número de anos inteiros ou 
incompletos que faltem para cada dependente atingir 21 anos de idade — ou 24 anos de idade caso o 
dependente esteja cursando nível superior. A extensão do benefício a menores de 24 anos estudantes foi 
por conta de uma emenda da senadora Rose de Freitas (Podemos-ES), acolhida por Otto. 
Se houver dependentes com deficiência, independentemente da idade deles, o benefício adicional será de 
pelo menos R$ 50 mil. Ainda em caso de morte, a indenização irá cobrir também as despesas do funeral — 
essa previsão foi acrescentada por uma emenda também da senadora Rose de Freitas. 
As indenizações poderão ser divididas em três parcelas mensais de igual valor e o dinheiro virá da União. 
Não será cobrado imposto de renda ou contribuição previdenciária sobre o benefício. E, mesmo recebendo 
a indenização, o profissional ou dependentes ainda têm direito aos benefícios previdenciários ou 
assistenciais previstos em lei. 
 
Compensação 
No relatório, Otto Alencar trouxe dados de 12 de junho do Ministério da Saúde: 19% dos 432.668 
profissionais de saúde testados para o novo coronavírus no Brasil tiveram resultado positivo. No total, 
83.118 trabalhadores foram diagnosticados com a doença. De acordo com a pasta, foram relatados 169 
óbitos de profissionais da área até então. 
Já o Conselho Federal de Enfermagem, em notícia veiculada em sua página na internet em 16 de junho, 
afirma que o Brasil responde por 30% das mortes de profissionais de enfermagem por covid-19. São mais 
de 200 profissionais da área mortos pela doença. 
O senador lembra que esses números, que já são altos, devem ser maiores ainda por conta da 
subnotificação. “O número de profissionais testados, no entanto, representa um pequeno contingente dos 
cerca de seis milhões de profissionais da saúde cadastrados em conselhos de suas respectivas categorias 
no Brasil”. 
Por isso ele ressaltou a importância do projeto: “Essa compensação é um investimento social de forma a 
proteger os verdadeiros heróis na luta contra o coronavírus, os profissionais de saúde, que colocam suas 
vidas e as de seus familiares em risco em prol da nação”. 



“Esses profissionais se afastaram de suas famílias, abriram mão de cuidados pessoais, da quarentena, em 
favor da segurança daqueles que amam e em nome do atendimento rápido e eficaz para quem precisava 
ser tratado. Médicos sofreram e ainda sofrem com sentimentos de medo e de saudade, que se misturam à 
força e à coragem de quem precisa lidar, diariamente, com pacientes diagnosticados ou com suspeita de 
infecção de coronavírus e merecem ter uma garantia de que suas famílias serão recompensadas caso o 
pior aconteça”, acrescentou. 
 
Dispensa de atestado médico 
O projeto dispensava a apresentação de atestado médico para justificar a falta ao trabalho, por conta da 
covid-19, nos primeiros sete dias de afastamento no serviço. De acordo com o texto, a dispensa de 
atestado médico serviria também para pagamento do repouso semanal remunerado e dos feriados. Mas 
essa dispensa foi retirada do projeto por emenda do senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO), que foi aceita 
por Otto Alencar.  
Ao eliminar essa previsão, Otto Alencar lembrou que tal possibilidade já havia sido aprovada no Congresso 
sob a forma do Projeto de Lei (PL) 702/2020, mas acabou sendo vetada pelo presidente da República, Jair 
Bolsonaro (VET 7/2020). 
 

Governo retoma reforma trabalhista em meio a crise do coronavírus 
O governo Jair Bolsonaro retomou as discussões de uma nova reforma trabalhista e sindical. As propostas 
serão feitas na perspectiva pós-pandemia do novo coronavírus e com medidas para os informais. 
Um grupo de especialistas, criado no ano passado e encarregado de elaborar as sugestões, voltou aos 
trabalhos. Uma reunião já foi realizada na sexta-feira (3) e novo encontro está marcado para as 15h desta 
quarta (8). 
As reuniões do chamado Gaet (Grupo de Altos Estudos do Trabalho) foram iniciadas em setembro. As 
atividades deveriam ser concluídas em 90 dias, mas foram prorrogadas até 10 de fevereiro. 
Até então a perspectiva era de crescimento econômico. Os relatórios com as propostas foram finalizados 
antes da crise da Covid-19. 
A equipe é formada por ministros, desembargadores, juízes, advogados e economistas. As ideias foram 
discutidas passados pouco mais de dois anos após a reforma trabalhista de Michel Temer (MDB). 
A iniciativa é da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. O órgão integra o Ministério da Economia, 
de Paulo Guedes. 
"Novas reuniões para discussão e atualização dos relatórios, à luz dos efeitos da Covid-19 no mercado de 
trabalho, podem ser realizadas em caráter colaborativo com os integrantes do grupo", afirmou, em nota, a 
pasta. 
O objetivo do grupo era fechar uma proposta com o menor número possível de brechas para 
questionamentos legais. A intenção era finalizar a reforma de Temer. 
A Folha levantou que, antes dos efeitos do coronavírus, o grupo já havia tratado de temas como índice de 
correção de dívidas trabalhistas, limitação de indenização para os danos morais e pluralidade sindical. 
As ideias, agora, serão analisadas pelos técnicos do governo, que vão formular as reformas. Alterações nas 
legislações trabalhista e sindical dependem de apoio no Congresso. Portanto, o governo quer também 
avaliar a viabilidade política das medidas. 
Quatro foram os eixos de análises dos especialistas: economia do trabalho; direito do trabalho e segurança 
jurídica; trabalho e previdência; e liberdade sindical. 
Desde o ano passado, o Ministério da Economia promete enviar ao Congresso uma reformulação 
das regras sindicais. A intenção é flexibilizar as normas atuais. 
A proposta de liberdade sindical plena, em discussão pelo grupo de consultores do governo, permitiria 
inclusive a criação de sindicatos por empresas. 
No caso da reforma sindical, o ponto de partida, porém, é acabar a unicidade sindical —uma única 
entidade tanto de trabalhadores como de empresas por base territorial: município, uma região, estado ou 
país. 
As organizações poderiam assim representar uma ou mais categorias, profissões ou trabalhadores por 
empresas. A medida exige a apresentação de uma PEC (proposta de emenda à Constituição), que depende 
de forte apoio no Congresso. 
A partir dessa mudança, o grupo sugere acabar com o registro sindical. Isso tem sustentação dentro do 
governo. 
Somente com o registro, o sindicato hoje pode exercer todas as suas funções, como ter o poder de acionar 
a justiça como uma entidade. 



A ideia de permitir a formação de sindicatos por empresas se sustenta no argumento de que grandes 
companhias —com filiais por todo o país— têm dificuldade em negociar com diferentes entidades. 
Deverá ser proposta, porém, uma transição para a liberdade sindical plena. 
Um ponto debatido também no grupo foi a correção monetária das dívidas trabalhistas. O tema polêmico é 
alvo de contestação no STF (Supremo Tribunal Federal). 
Na semana passada, o ministro Gilmar Mendes deu duas decisões sobre a questão. 
Na primeira, ele suspendeu processos sobre o uso da TR (Taxa Referencial), hoje zerada, e o IPCA-E, em 
1,92% nos últimos 12 meses até junho, para atualizar os débitos. Na segunda, apesar de manter a 
primeira, disse que as ações seguem, desde que se aplique a TR. 
A taxa está prevista na reforma de 2017 e tem sido ignorada na Justiça do Trabalho. 
Além de um índice de correção monetária, o trabalhador tem direito hoje a juro de 1% ao mês após a ação 
ser ajuizada —12% ao ano. Esse índice é considerado elevado por especialistas em um cenário de Selic —a 
taxa básica de juros— baixa (2,25% ao ano). 
O Gaet debateu então um limite. Ele seria de 0,5% ao mês, como ocorre com os precatórios —dívidas 
públicas reconhecidas em decisão judicial. O máximo seria de 6% ao ano. 
O governo tem trabalhado também com uma proposta de correção pelo IPCA-E mais o índice da poupança. 
A correção da caderneta ao ano é de 70% da Selic mais a TR, o que deve girar em torno de 2% neste ano. 
Outro ponto em discussão pelo grupo é a limitação, imposta pela reforma trabalhista de 2017, de 
indenizações por danos morais. O tema também é questionado no STF. 
De acordo com as mudanças na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), as ofensas ao trabalhador são 
estruturadas em quatro tipos: leve, média, grave e gravíssima. Os limites são de até 3, 5, 20 e 50 vezes o 
último salário contratual do empregado. 
O STF ainda não julgou esse tema. Em um julgamento sobre artigos da Lei de Imprensa, em 2004, a corte 
já afirmara que não cabe limites a indenizações. 
Pelas discussões do Gaet, em caso de morte ou incapacidade permanente, não haveria um teto. 

 
Adiada reabertura das agências do INSS 

Em nota, o INSS informou que o adiamento do retorno gradual do atendimento presencial foi definido 
pelos dirigentes da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e do INSS 
O governo decidiu prorrogar até 31 de julho o atendimento remoto aos segurados do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), segundo portaria publicada nesta quarta-feira (8) no Diário Oficial da União (DOU). 
Com isso, a reabertura gradual das agências, que estava prevista para começar a partir de 13 de julho, foi 
adiada para 3 de agosto. 
Em nota, o INSS informou que o adiamento do retorno gradual do atendimento presencial foi definido 
pelos dirigentes da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e do INSS após nova avaliação das 
informações apresentadas pelo grupo de trabalho responsável pelo plano de ação de reabertura indicar 
que um número reduzido de agências cumpriria todos os requisitos estabelecidos até a data anteriormente 
prevista. 
O INSS suspendeu o atendimento presencial no final de março como medida de enfrentamento da 
epidemia do coronavírus, e já havia antecipado que esse prazo poderia ser prorrogado. 
Essa decisão mostra que os gestores da Previdência Social estão comprometidos com o objetivo de 
conciliar a segurança sanitária da população e dos servidores com a garantia da proteção social dos 
segurados e beneficiários, acrescentou órgão. 

 

 


