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

 
Servidores da CNEN questionam retorno ao trabalho presencial  

Os servidores da CNEN enviaram mensagem ao presidente da CNEN manifestando preocupação com os 
possíveis riscos à saúde e à vida dos servidores da CNEN e de seus respectivos familiares com o retorno ao 
trabalho presencial no mês de julho. 
Na mensagem, os servidores elogiaram a decisão da CNEN ao implementar o trabalho remoto para as 
atividades não essenciais, em meados de março, com o objetivo de achatar a curva epidemiológica da 
COVID-19 e reduzir uma possível contaminação em período tão crítico. 
Porém, ao observar a evolução da doença nas cidades onde a CNEN está presente, os servidores afirmam 
que o pico da doença ainda não passou. E que a direção já se mostrou consciente da gravidade da situação. 
Considerando que as principais atividades na CNEN - e não apenas as essenciais - não sofreram 
descontinuidade, o que indica o elevado compromisso de todos os servidores, independentemente da função, 
com a Instituição e suas metas, , o retorno às atividades presenciais neste momento de crise dos sistemas 
de saúde nos parece temerário, desnecessário e um contrassenso. 
A mensagem alerta ainda que o ganho obtido com a implantação do trabalho remoto neste período pode ser 
comprometido. Isso porque há casos de servidores infectados em todas as instalações, inclusive vários de 
um mesmo setor, indicando uma provável contaminação dentro da própria Instituição.  
Apesar do esforço da CNEN na construção de um Plano de Retorno que busque reduzir os riscos de 
contaminação, ainda assim é consenso que os riscos envolvidos ainda são muito elevados no momento. 
Os servidores pedem ainda que tanto os servidores que estão em trabalho essencial quanto os trabalhadores 
terceirizados da Instituição sejam submetidos a testes que detectem a possível presença do Covid-19. 

 
Regime Jurídico dos servidores, autarquias e fundações públicas pode ser alterado 
Foi apresentado na Câmara dos Deputados proposta que pretende alterar a Lei n.º 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990 (Regime Jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações 
públicas federais), para estabelecer a suspensão temporária dos pagamentos das prestações das operações 
de créditos consignados durante períodos de emergência de saúde pública de importância nacional e estado 
de calamidade pública. Trata-se do PL 3560/2020, de autoria do deputado Ricardo Silva (PSB/SP). 
Sabe-se que, mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento em favor 
de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento. O 
objetivo da proposta é que fique definido em lei que no caso de reconhecimento de situação de emergência 
de saúde pública de importância nacional ou de decretação de calamidade pública, esses pagamentos ficam 
excepcionalmente suspensos de forma automática, sendo retomados 60 (sessenta) dias após o 
reconhecimento do fim da situação de emergência ou de calamidade pública. 
De acordo com o PL, não poderão serão cobrados multas, taxas, juros ou quaisquer encargos referentes às 
prestações suspensas. Serão beneficiários da suspensão os contratantes adimplentes ou inadimplentes cujos 
atrasos nos pagamentos das obrigações financeiras devidas até a data do reconhecimento da situação de 
emergência ou decretação da calamidade pública sejam de, no máximo, 60 (sessenta) dias contados a partir 
da data de seu vencimento regular. A matéria aguarda despacho do presidente da Câmara dos Deputados. 
 

Adiada votação de MP que altera regras trabalhistas durante pandemia 
A pedido de líderes partidários, a Presidência do Senado adiou a votação das mudanças na medida provisória 
que altera regras trabalhistas durante a pandemia da covid-19 (MP 927/2020). O texto prevê antecipação de 
férias individuais e de feriados, concessão de férias coletivas e regulamenta o teletrabalho. Ainda não foi 
marcada nova data para votação. 
Senadores da oposição expressaram insatisfação com o texto, por considerá-lo uma minirreforma trabalhista, 
e alguns chegaram a defender que o Congresso não aprecie a medida. A MP caduca em 19 de julho. “Ainda 



precisamos avançar muito em relação à essa medida provisória. A quantidade de destaques mostra que 
ainda tem temas que não são consensuais”, disse o líder da minoria, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). 
O relator, senador Irajá Abreu (PSD-TO), disse que tem se reunido com senadores, centrais sindicais e 
empresas para receber sugestões e construir um relatório equilibrado. “Nós temos que chegar num texto que 
seja conciliador, que seja responsável e que proteja os direitos dos nossos trabalhadores, mas que também 
blinde os empregos”, afirmou. Irajá pediu que haja tempo hábil para a Câmara votar a medida, posto que os 
deputados ainda precisarão analisar as mudanças que o Senado deverá fazer. A Câmara havia aprovado a 
medida no mês passado. “Estou pronto para construir um relatório que seja razoável e equilibrado”, disse o 
relator. 
O próprio governo acompanhou a solicitação de adiamento da matéria. Segundo o líder no Congresso, 
senador Eduardo Gomes (DEM-TO), há necessidade de análise maior da matéria. Os senadores favoráveis à 
medida afirmaram que as mudanças excepcionais nas regras trabalhistas visam preservar empregos. 
“O tema, de fato, é polêmico e nenhum de nós gosta de estar votando esse assunto, mas ele decorre da 
crise que vem da pandemia. Em tempos normais, nós não teríamos essa discussão”, disse o senador Antonio 
Anastasia (PSD-MG). Para ele, o relator já avançou ao circunscrever os temas da MP ao período da pandemia 
e construiu um texto melhor do que o aprovado pela Câmara. 
 
Modificações  
No Senado, o relatório apresentado nesta quinta-feira (9) trouxe outras alterações. O relator entendeu que 
os acordos individuais entre empregado e empregador só devem ter alcance durante a pandemia. Após esse 
prazo, voltarão a ter preponderância os demais instrumentos normativos, legais e negociais. 
O trecho que estabelece que o acordo individual terá prevalência sobre acordos coletivos e convenções 
também ficou restrito ao período da calamidade pública. Os acordos individuais e coletivos e convenções 
poderão prever a extensão continuada da duração normal do trabalho, por exemplo. 
A MP permite, ainda, que empresas atrasem o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS). A versão aprovada pela Câmara permitia a suspensão dos depósitos por três meses, de abril a junho 
deste ano. O relator no Senado propôs que essa suspensão ocorra durante todo o período de calamidade, 
portanto, até dezembro de 2020. Os valores atrasados serão depositados em 2021, em 12 parcelas mensais 
e sem correção monetária, multa ou outros encargos. 
Também foram suspensos os recolhimentos de impostos pagos por empresas, tais como o salário-educação, 
as contribuições previdenciárias e as contribuições decorrentes dos Riscos Ambientais de Trabalho – RAT. 
Além disso, Irajá aumentou o prazo para o empregador quitar as dívidas trabalhistas, permitindo 
parcelamento do débito em cinco anos. As parcelas não poderão ser inferiores a um salário mínimo. 
O senador Irajá retirou do texto a possibilidade de interrupção de acordos trabalhistas quando houver 
paralisação total ou parcial das atividades da empresa por determinação do poder público. Segundo ele, a 
previsão era muito prejudicial aos trabalhadores. Por outro lado, foi sugerida a possibilidade de parcelamento 
do pagamento dos acordos a fim de preservar o recebimento de parte das verbas. 
Os trechos referentes ao teletrabalho e a antecipação de férias, que constavam na redação original enviada 
pelo governo, não foram alterados. Entre as regras para o trabalho remoto está a disponibilização, pelo 
empregador, de equipamentos necessários à realização do trabalho e o pagamento por serviços de 
infraestrutura. 
 

Governo vai insistir em regra para servidor temporário 
O governo pretende encaminhar até o fim do ano um projeto de lei ao Congresso Nacional para resgatar 
pelo menos parte do texto da Medida Provisória 922, que flexibilizava as regras para contratação de 
trabalhadores temporários para o serviço público federal. 
A medida provisória caducou no fim de junho, mas as mudanças são consideradas essenciais para evitar 
contratação de servidores para realização de serviços que poderiam ser efetuados por temporários. 
Em 2019, a despesa total liquidada com servidores públicos ativos e temporários somou R$ 94,24 bi. No 
primeiro quadrimestre deste ano, esse gasto foi de R$ 29,59 bi. 
Nos últimos anos, o total de servidores públicos ativos no governo federal vem caindo gradualmente. O 
movimento ocorre devido ao aumento das aposentadorias, sem que haja substituição por novos servidores 
com a realização de concursos públicos. Além disso, a maior utilização da digitalização nos órgãos públicos 
faz com que a demanda por servidores seja menor. 
De 2018 para 2019, a quantidade de funcionários públicos federais na ativa passou de 630.689 para 607.833 
chegando a 600.648 em abril deste ano. 
Por outro lado, a quantidade de temporários tem crescido e a tendência é de aumento. Mas equipe 
econômica informou que, mesmo que a MP 922 tenha perdido validade, o governo vai continuar contratando 



temporários com base na Lei 8.745 de 1993. O número de temporários passou de 25.368 em 2018 para 
26.582 em 2019. 
 

INSS vai testar prova de vida de forma digital 
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), vai começar a realizar a prova de vida de seus beneficiários de 
maneira digital. Um projeto-piloto com 550 mil beneficiários deve ser iniciado em agosto, informou o 
presidente do órgão, Leonardo Rolim. O foco inicial são as pessoas que deveriam ter feito a prova de vida 
logo antes da suspensão da exigência pela pandemia do novo coronavírus. Num primeiro momento, o 
mecanismo será feito por meio de reconhecimento facial. 
O objetivo é minimizar ao máximo a necessidade de as pessoas irem ao banco ou à agência do INSS para 
fazer prova de vida, buscando simplificar a vida das pessoas, afirma o presidente. O órgão ainda está 
decidindo como fará a notificação dos beneficiários elegíveis para dar início ao projeto. O ponto de partida do 
projeto vai incluir cerca de 1,5% dos 36 milhões de beneficiários do INSS. 
A prova de vida é feita pelo segurado a cada 12 meses para comprovar que ele está vivo. Esse procedimento 
é obrigatório para que o benefício continue sendo pago. Pelas regras atuais, a prova de vida é feita na 
agência bancária, ou seja, requer que o beneficiário se desloque e se apresente presencialmente ao banco. 
Em casos de impossibilidade de locomoção ou se o segurado tiver mais de 80 anos, o procedimento pode ser 
feito em seu domicílio por um servidor do INSS. 
A prova de vida digital faz parte da segunda fase da transformação digital do INSS, que tem ampliado o 
número de servidores em regime de teletrabalho e a concessão automática de benefícios. 
 

 
SEM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO NÃO HÁ DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 

Em meio à maior pandemia da história, o governo federal segue em guerra contra os fatos. Sejam estes 
jornalísticos, jurídicos ou científicos, são prontamente ignorados por irem contra o que acredita o presidente. 
A batalha contra os números já custou milhares de vidas e diversos retrocessos, os quais levarão tempo para 
serem recuperados. E mesmo com todos os cortes, a ciência está aqui. Instituições como a Capes, as 
universidades públicas, instituições de saúde pública e tantas outras, continuam batalhando e buscando 
formas de vencer o Coronavírus, mesmo com tantos percalços. 
Como se não bastassem os cortes, o governo – mais uma vez na contramão da ciência – quer acabar com o 
isolamento social, obrigando os trabalhadores a voltarem às suas atividades normalmente. Para isso, criaram 
um termo que os responsabiliza por qualquer problema que a volta acarrete. Além disso, querem cortar 30% 
do salário daqueles que ficarem em casa. Trata-se de uma medida absurda, a qual desconsidera a vida dos 
trabalhadores e de suas famílias.  
Só a ciência é capaz de vencer a pandemia! E para salvarmos o maior número de vidas possível!  
Não Escute Bolsonaro! 
Valorize a Ciência! 


