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

 Sindicatos são de extrema importância para vencer onda fascista no Brasil 
Pegando carona na pandemia da covid-19, o governo Bolsonaro quer colocar em prática um projeto de 
extrema direita no país que visa acabar com os direitos trabalhistas, o serviço público e, principalmente, 
com o Estado Democrático de Direito. Para enfrentar toda essa ofensiva fascista é preciso fortalecer a luta 
da classe trabalhadora e isso passa pelo fortalecimento das entidades sindicais. 
Para enfrentarmos esse governo e toda a ofensiva do mercado financeiro e demais setores conservadores 
do país, é preciso fortalecer toda a sociedade civil organizada, principalmente entidades sindicais, legítimas 
representantes dos trabalhadores. Vale lembrar que os sindicatos nasceram justamente como reação às 
precárias condições de trabalho e remuneração, que estão longe de acabar.  
Do ponto de vista histórico já avançamos muito. Como avanços sociais importantes conquistados pela 
classe trabalhadora por meio dos sindicatos temos a redução gradual da jornada de trabalho de um total 
de até 16 horas, no século XVIII, para as atuais 8 horas diárias, exceto o caso das jornadas diferenciadas 
resguardadas por lei. 
Os sindicatos são também uma dimensão indispensável da democracia porque permitem uma relação 
igualitária nas negociações laborais. Para que a mão de obra, lado mais vulnerável na relação de trabalho 
possa ter algum sucesso, é preciso ter ao seu lado os sindicatos. Não é uma correlação de forças fácil, o 
governo Bolsonaro sabe disso, o capital sabe disso, por isso tentam nos atacar a todo o custo. 
Além da redução da jornada de trabalho, são conquistas históricas dos sindicatos o 13º salário; férias 
remuneradas de 30 dias; Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); Aviso-prévio; direto à greve; 
irredutibilidade salarial; licença-maternidade; faltas justificadas; Seguro Desemprego; e concursos públicos. 
Nada veio de graça para a classe trabalhadora. Tudo é resultado de muita luta, muito esforço e da 
participação dos sindicatos. É preciso que os trabalhadores tenham consciência disso. Atravessamos um 
momento de pandemia, que vai passar, e nossa luta deve ser fortalecida, pois os ataques, com certeza, 
vão se intensificar! 

  
Congresso retoma debate sobre reforma administrativa 

Um grupo de deputados e senadores tem se reunido por videoconferência, pelo menos uma vez por 
semana, para discutir a reforma administrativa. A intenção é concluir, até agosto, uma proposta que possa 
ser debatida em conjunto com o texto que o governo prometeu enviar. 
Composta por cerca de 200 congressistas, a Frente Parlamentar Mista da Reforma Administrativa avalia 
que a crise provocada pela pandemia de covid-19 só reforça a necessidade de mudanças nas regras da 
administração pública. A frente é presidida pelo deputado Tiago Mitraud (Novo-MG) defende que o assunto 
seja enfrentado pelo Congresso de maneira racional – sem tratar o servidor público como vilão. 
“É um assunto que tem de ser discutido sem vilanizar o servidor público. Ele não é vilão, mas vítima 
também do sistema”. A declaração do deputado vai na contramão das posições do ministro da Economia, 
Paulo Guedes, que já comparou servidores a “parasitas”, “inimigos” e “ladrões”. 
“Uma ou outra fala dele acaba não pegando bem. Ele tem de tomar cuidado com a forma com que vai ser 
interpretado. Mas isso não muda o diagnóstico de que temos regras fora do comum em relação a outros 
países”, ressaltou o parlamentar mineiro. A frente tem participação ativa de mais de 50 parlamentares e 
promoveu sua primeira audiência pública na segunda-feira (8) para discutir uma medida provisória (MP 
922/2020) que amplia as possibilidades de contratação temporária na Administração Pública. 
Para o presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, deputado Professor Israel 
(PV-DF), o grupo liderado por Mitraud dá um passo adiante ao repudiar os ataques de integrantes do 
governo ao funcionalismo. “Nós temos alguns pontos de consenso. Entendemos que o linguajar e a 
narrativa que o governo tem construído dificulta o diálogo. Mesmo os parlamentares apoiadores da reforma 



ficam constrangidos. Não é criando bode expiatório e inimigo externo que vamos avançar”, disse o 
deputado ao Congresso em Foco. A frente em defesa do serviço público também reúne cerca de 200 
congressistas. 
“O pior inimigo para a discussão é o governo, que cria uma animosidade difícil de ser rompida”, avaliou 
Israel. “Não tem a menor chance de essa reforma ir adiante com o atual governo. Não vão conseguir”, 
acrescentou. 
Diferentemente do colega, Mitraud ainda acredita na aprovação da proposta. Ele admite que, embora 
considere mais urgente a revisão da estrutura estatal e do funcionalismo, a pandemia impede o avanço do 
tema no Congresso. “Botar em votação agora sem proposta do governo é improvável e inadequado. 
Imagino que a ideia do presidente Maia seja aguardar pela proposta do governo para discutir. Mas não vai 
ser no meio da pandemia.” 
Na avaliação do deputado, o momento é oportuno para avançar nas discussões para que o assunto esteja 
amadurecido quando os trabalhos voltarem à normalidade, com as sessões presenciais. Mesmo divergindo 
sobre a necessidade da reforma, as duas frentes têm alguns pontos em comum. 
Além de repudiarem os ataques aos servidores, Mitraud e Professor Israel defendem que as regras que 
vierem a ser aprovadas, como o fim da estabilidade, só sejam aplicadas para quem ingressar na 
administração pública após a publicação da lei. Guedes já manifestou desejo de que as mudanças 
alcançassem os atuais servidores. 
 
Fim da estabilidade de servidor público 
“O fim da estabilidade para futuro servidor é mais viável, até por questão de judicialização. Entendo que 
houve um contrato entre o Estado e o servidor quando ele prestou concurso. Discutir daqui para frente já é 
um passo”, explicou o deputado mineiro. 
“Também concordamos [com a frente da reforma administrativa] que a reforma não pode ter como base a 
crise fiscal, mas a melhora da prestação do serviço público e dar eficiência ao Estado. Se não você cai na 
tentação de fazer cortes lineares, pouco inteligentes, que vão redundar em economia burra. Pode vir uma 
reforma mal feita que faça o Brasil retornar 60 anos”, afirmou Israel, que apoia algumas iniciativas, como 
mudança nas regras de transferência de servidores e reestruturação de carreiras. 
Defensor da reforma, o ministro da Economia ainda não conseguiu convencer o presidente a desengavetar 
a proposta apresentada a ele ainda no ano passado. Paulo Guedes, no entanto, tem despertado repúdio 
pela forma pejorativa utilizada para se referir aos servidores. 
Na reunião ministerial de 22 de abril, por exemplo, ele disse que jogou uma granada no bolso do inimigo 
ao incluir o congelamento de salário de servidores como condição para liberar auxílio financeiro a estados e 
municípios. "Todo mundo está achando que, tão distraídos, abraçaram a gente, enrolaram com a gente. 
Nós já botamos a granada no bolso do inimigo – dois anos sem aumento de salário", afirmou. 
Em 2019, o ministro comparou os servidores a parasitas que sugam o Estado. “O governo está quebrado. 
Gasta 90% da receita toda com salário e é obrigado a dar aumento de salário. O funcionalismo teve 
aumento de 50% acima da inflação, tem estabilidade de emprego, tem aposentadoria generosa, tem tudo, 
o hospedeiro está morrendo, o cara virou um parasita, o dinheiro não chega no povo e ele quer aumento 
automático, não dá mais”, disse Guedes. 
Desde o ano passado, o governo adiantou algumas mudanças que pretende propor. Entre elas, estão a 
revisão do salário inicial, a redução do número de carreiras e o aumento do prazo exigido para o servidor 
conquistar a estabilidade. Essa garantia seria alcançada mediante avaliação de desempenho após um 
período variável conforme a categoria. 

 
Governo edita MP para intervir nas universidades federais 

O governo editou Medida Provisória (MP) que permite ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, 
escolher reitores temporários das universidades federais durante o período de pandemia. A MP foi 
publicada na edição desta quarta-feira (10) do Diário Oficial da União (DOU) e já está em vigor.  
A MP 979/2020 foi publicada na edição desta quarta-feira (10) do Diário Oficial da União. Jair Bolsonaro 
edita a matéria uma semana depois de outra medida provisória (MP 914/2020) que alterava as regras para 
a escolha de reitores perder a validade. 
O texto precisa ser aprovado pelo Congresso em até 120 dias. O texto exclui a necessidade de consulta à 
professores e estudantes ou formação de uma lista para escolha dos reitores. Em 2019, o governo 
interveio na nomeação de ao menos 6 reitores, entre as 12 nomeações que haviam sido feitas até agosto 
daquele ano. 



"Não haverá processo de consulta à comunidade, escolar ou acadêmica, ou formação de lista tríplice para a 
escolha de dirigentes das instituições federais de ensino durante o período da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente da pandemia da Covid-19", diz o texto. 
 
Dispensa de Lista Tríplice 
Além de dispensar a consulta à comunidade, a MP 979/2020 desobriga a formação de lista tríplice para a 
escolha de reitores e vice-reitores durante a pandemia. Os dirigentes designados pelo ministro da 
Educação devem atuar enquanto durar o período da emergência de saúde pública, mas os mandatos 
podem se estender “pelo período necessário para realizar a consulta à comunidade”, até a nomeação dos 
novos dirigentes. Os reitores temporários poderão nomear dirigentes dos campi e diretores de unidades. 
A MP 979/2020 também se aplica aos dirigentes de institutos federais de educação, ciência e tecnologia e 
ao Colégio Pedro II, sediado no Rio de Janeiro. Mas não vale para as instituições federais de ensino que 
concluíram o processo de consulta à comunidade antes da suspensão das aulas presenciais. 
A medida provisória aguarda a apresentação de emendas até a próxima segunda-feira (15). O texto tranca 
a pauta a partir do dia 10 de agosto e precisa ser votado por senadores e deputados até 24 de agosto, 
quando perde a validade. 
 
Segunda tentativa 
Esta é a segunda tentativa do Poder Executivo de mudar as regras para escolha de reitores de 
universidades e institutos técnicos federais e do colégio Dom Pedro II. A MP 914/2019, editada em 
dezembro, autorizava o presidente da República a nomear para o cargo candidato que não fosse o mais 
votado da lista tríplice apresentada por cada instituição. O texto nem chegou a ser votado pelos 
parlamentares e perdeu a validade na terça-feira da semana passada (2). 
 

STJ suspende revisão da vida toda a segurados do INSS. Entenda o que muda 
Menos de seis meses após julgar a favor da revisão da vida toda para o cálculo da aposentadoria, o 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu suspender, em todo o Judiciário, os processos que correm sobre 
esse tema. 
A decisão foi assinada no fim de maio pela vice-presidente do STJ, ministra Maria Thereza de Assis Moura, 
e tem validade até que o Supremo Tribunal Federal (STF) decida sobre o assunto. O STF, no entanto, 
ainda não tem data para julgar o tema. E esse julgamento pode demorar anos para acontecer. 
Na prática, a revisão da vida toda consiste em pedir à Previdência o recálculo da média salarial 
considerando todos os salários do trabalhador, inclusive os anteriores a julho de 1994. A correção foi 
autorizada pelo STJ em dezembro do ano passado. Até então, o INSS calculava a média salarial com base 
nos 80% maiores salários do trabalhador a partir de julho de 1994. 
 
O que muda 
Agora, os segurados do INSS que pedirem o recálculo não terão uma tutela de evidência, por exemplo, 
para ter o dinheiro antecipado. Antes, o segurado poderia ter uma tutela de evidência, mesmo com o 
processo andando. 
A decisão do STJ não impede que a pessoa entre com o pedido de revisão da vida toda, pois, caso 
aprovada, vai receber os valores atrasados. O que é o recomendável. 
Se a pessoa entrar com o pedido hoje, e demorou um ano para o STF julgar, correm atrasados nesse um 
ano. Então, se o benefício era R$ 2 mil e foi para R$ 3 mil, esse R$ 1 mil que se perdeu a cada mês será 
pago com juros e correção depois. 
 
Quando pedir 
Antes de pedir a revisão, o segurado deve fazer o cálculo para saber se vale a pena. Não são todos os 
casos de revisão da vida toda que são favoráveis para o segurado. Em tese, quem tem baixos salários 
anteriores a julho de 1994 não costuma obter vantagem econômica na revisão. No entanto, tudo deve ser 
calculado individualmente, se possível com a ajuda de um advogado. 
Um outro ponto a ser considerado na hora de fazer o pedido é o prazo de decadência. Isso porque a 
revisão da vida toda só pode ser pedida em até 10 anos, a contar do mês seguinte ao primeiro pagamento. 
Assim, se uma pessoa se aposentou há exatamente nove anos, por exemplo, ela tem, agora, um ano para 
pedir a revisão. Esse requerimento deve ser feito, inclusive, com a nova decisão do STJ. As pessoas que 
estiverem perto do prazo decadencial devem entrar o quanto antes para não perder o direito. 
 



Documentos necessários: 
➢ Identidade e CPF; 
➢ Requerimento, que pode ser pedido de revisão junto ao INSS; 
➢ Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS); 
➢ Comprovante de residência; 
➢ Carta de concessão ou processo administrativo da aposentadoria; 
➢ Extrato das contribuições. 

 

Suspensão da prova de vida e pagamento dos benefícios 
Um dos compromissos dos segurados com o Instituto Nacional do Seguro Social, continua suspenso 
provisoriamente, até julho deste ano.  
 
Até quando vai a suspensão da prova de vida INSS? 
Apesar da suspensão da prova de vida ainda estar vigente, isso não interferirá nos pagamentos mensais 
regulares ou do 13º salário – que neste ano, também foi antecipado. A atual determinação estabeleceu 
que a suspensão será de 120 dias, ou seja, quatro meses, contados a partir da data de publicação do 
Diário Oficial da União (Portaria nº 373 de 16 de Março de 2020). 
 
O que é a comprovação de vida? 
A comprovação de vida, prova de vida ou prova de fé é um procedimento padrão e obrigatório de todo 
Aposentado e Pensionista que recebe por conta-corrente, cartão magnético ou poupança. 
A prova de vida se dá com o comparecimento do segurado na agência do banco em que recebe o 
benefício, munido dos documentos pessoais. O objetivo é comprovar que o titular está vivo, garantindo 
assim o benefício e evitar fraudes que são bem comuns, neste sentido. 
Vale lembrar que, uma vez reiniciado e autorizado o processo, o beneficiário deve realizar a prova de 
vida. Do contrário, estará sujeito ao bloqueio ou suspensão definitiva do recebimento da aposentadoria ou 
pensão. 
 
Quando a prova de vida será realizada? 
Até o momento não é possível ter ainda uma visão sobre o fim das ações decorrentes do estado de 
emergência pública. Portanto, ainda não há nenhuma previsão quanto a regularização deste serviço. 
Se o prazo da suspensão da prova de vida não for prorrogado pelo tempo em que durar a pandemia, pode 
ter início já em junho (como consta na Portaria). 
Normalmente, o prova de fé é realizada no mês de aniversário do beneficiário. Entretanto, o cronograma 
terá que ser reajustado e as novas datas ainda serão divulgadas oficialmente pelo próprio INSS. 
O cuidado é ficar atento as notícias, bem como ao calendário atualizado, para não perder a data. 
É importante lembrar que essas mudanças tratam exclusivamente dos beneficiários do INSS. Outros 
públicos podem ter que continuar a cumprir com a exigência dentro do prazo definido, como é o caso dos 
Servidores Públicos. 
Da mesma forma, é preciso prestar atenção em relação às datas e outras informações dadas pelos órgãos 
ou instituições normatizadoras. 
 
A prova de vida continuará sendo feita de forma presencial? 
A prova de vida a distância do INSS ainda não está dispensada. Contudo, embora as discussões sobre essa 
inovação já tenham sido iniciadas, não tiveram novidades até o momento. 
Assim, se o novo processo sugerido não for aprovado até o reinício da prova de vida 2020, os segurados 
devem procurar qualquer agência do banco onde recebem o benefício, para dar a prova de fé. 
O procedimento é bem simples e pode ser realizado em poucos minutos. O Aposentado ou Pensionista 
deve se apresentar pessoalmente e munido de um documento original com foto. 
A identificação é feita pelo registro da presença e validação do documento. Mesmo os segurados que, por 
questão de saúde ou dificuldade de locomoção não puderem comparecer presencialmente, precisam 
cumprir com essa obrigatoriedade. Nestes casos específicos, o INSS dá algumas alternativas como o envio 
de um Servidor, ao local indicado. 
É importante lembrar que até que a prova de vida a distância possa ser implementada e amplamente 
adotada por todos os segurados, os casos citados são exceções. 
 


