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

 Entidades pressionam parlamentares para derrubar veto à lei que congelou salários 
Com a previsão de que o Congresso deve analisar ainda em agosto os vetos presidenciais, as entidades de 
classe estão articulando com os parlamentares a derrubada do trecho da Lei Complementar 173/2020, que 
garantiu o socorro da União para os estados e municípios por causa da crise gerada pela pandemia de 
Covid-19, mas que congelou os salários dos servidores públicos de todas as esferas (municipal, estadual e 
federal) até 2021. 
Nesta segunda-feira, a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço público vai debater a questão. — 
Estamos acompanhado e pressionado os deputados e senadores de forma direta. A derrubada do veto não 
quer dizer que prefeitos e governadores vão conceder imediatamente o reajuste, mas isso dá uma 
perspectiva para a categoria, para a massa de servidores de que é importante lutar, reivindicar. Estamos 
com uma defasagem de em torno de 36% dos nossos salários e esse cenário é completamente 
desmotivante. Queremos o que é nosso por direito porque está na Cosntituição a recomposição salarial 
corrigida pela inflação. E são os servidores que estão aí, na linha de frente no combate à pandemia e em 
tantas outras frentes necessárias para a manutenção da máquina pública funcionar — comentou Sérgio 
Ronaldo da Silva, secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal 
(Condsef). 
O diretor do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), Antônio Augusto de Queiroz, 
comentou, durante o painel eletrônico realizado nesta quinta-feira (6) pelo escritório Wagner Advogados 
Associados assessoria jurídica da Condsef, que a sessão conjunta do Senado e da Câmara para análise dos 
vetos deve ocorrer até a terceira semana de agosto. 
"Particularmente na questão dos servidores, vejo com perspectiva de que [os vetos] caiam, porque [a 
proibição] não tem nada a ver com o assunto da matéria [de auxílio a Estados e Municípios]. Esses vetos 
vão ser negociados, mas tendem a cair porque não há fundamento e descumprem acordos anteriores. Para 
manter o congelamento, só se o governo editar uma Medida Provisória compensando os vetos", explicou. 
 

Empregados da Conab aprovam proposta de ACT que será apresentado à empresa 
A Fenadsef realizou no dia 06/08, a primeira Plenária Nacional virtual de sua história com os empregados 
da Conab. Representantes de 21 estados e oito diretores da federação ratificaram por unanimidade a 
proposta do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2020/2021 que será apresentada à empresa na próxima 
semana. Os empregados também elegeram a nova comissão que vai participar do processo de negociações 
do novo ACT.  
A Fenadsef, representante legítima da categoria, vai solicitar uma reunião com a empresa no momento em 
que protocolar a proposta do novo ACT construída de forma coletiva entre os empregados da Conab de 
todo o Brasil. A data base é 1o de setembro e o ACT 2017/2019 ainda não teve seu processo de 
negociações concluído. Entraves no diálogo com a direção da Conab tem prorrogado o atual ACT. Já é a 
12a vez em que o ACT é prorrogado.   
Também na plenária, a Fenadsef foi autorizada a ingressar com dissídio coletivo ou adotar quaisquer 
outros instrumentos legais para garantir direitos e interesses dos empregados da Conab. O secretário-geral 
da entidade, Sérgio Ronaldo da Silva, considerou a realização da plenária por videoconferência importante 
e positiva. "Vamos seguir utilizando essa ferramenta, mesmo estando em isolamento estamos em 
permanente contato com a categoria cumprindo nosso dever de ofício de representar o setor", destacou. 
 
Congelamento e férias compulsórias 
Outros temas também continuam no radar da categoria. Assim que a Lei Complementar 173/20 foi 
promulgada congelando salários dos servidores das três esferas a Conab imediatamente decidiu congelar 



progressões e promoções dos empregados numa leitura equivocada da legislação. Provocada pela 
assessoria jurídica da Fenadsef a empresa recuou da decisão e suspendeu o congelamento da contagem 
de tempo e concessão de progressões e promoções que seguem normalmente.  
Outra questão jurídica que está afligindo muitos empregados é a imposição de férias compulsárias 
aplicadas pela empresa sem diálogo com a categoria. A Fenadsef novamente procurou a Conab para 
contestar o posicionamento da empresa e aguarda informações. O secretário de Assuntos Jurídicos, 
Parlamentares e de Classe da Condsef/Fenadsef, Edison Cardoni, acompanha o caso e espera que o 
problema seja solucionado por vias administrativas. "Manteremos as entidades filiadas informadas para 
adoção de providências", adiantou. 

 

CNEN/CDTN prorroga home office até 08/09 
No dia 05/08, a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) divulgou a Portaria nº22/2020 em que 
informa aos servidores da Instituição a prorrogação do Expediente Administrativo Excepcional (home 
office) até 08/09. A decisão vale para todos os servidores, inclusive do Centro de Desenvolvimento da 
Tecnologia Nuclear (CDTN), em Belo Horizonte. 
Além da prorrogação do expediente excepcional da CNEN em razão da pandemia do Coronavírus (COVID-
19) a Comissão Deliberativa da CNEN vem dando continuidade à implantação do Plano de Retomada das 
Atividades, visando ao retorno gradativo às atividades presenciais. 
O documento indica ainda o dia 09 de setembro de 2020 como a data de início da Fase I, do Plano de 
Retomada das Atividades Presenciais da CNEN, orientando os Dirigentes de Unidades da CNEN a dar 
continuidade às providências (já em andamento) referentes à implantação do Plano, sem prejuízo da 
manutenção e da adoção imediata de outras medidas de prevenção e de enfrentamento recomendadas 
pelas entidades médicas e sanitárias, bem como daquelas  determinadas pelas autoridades competentes 
nos âmbitos federal, estadual e municipal. 

 

 Apenas 26% da centralização do “RH do servidor federal” foi concluída 
Um ano e três meses após o governo de Jair Bolsonaro (sem partido) lançar um projeto de integração de 
serviços de inativos e pensionistas de toda a administração pública federal, somente 26% do processo foi 
concluído. 
A intenção do Ministério da Economia com a criação do Departamento de Centralização dos Serviços de 
Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos, apelidado pela categoria de “RH do servidor”, é aglutinar a 
concessão, a manutenção e o pagamento dos benefícios previdenciários (pensão e aposentadoria) do 
funcionalismo. 
Entidades que representam os funcionários públicos denunciam que, após a unificação dos procedimentos, 
os pedidos de aposentadorias têm ficado represados. 
Nesta semana, o Metrópoles mostrou que 9 mil servidores federais se aposentaram no primeiro semestre 
deste ano, o menor número desde 2016.  
O Ministério da Economia admite que o processo ainda não foi concluído. Até lá, parte das tarefas será 
executada na pasta e parte ocorrerá nos órgãos de origem dos servidores. Hoje, o ministério é responsável 
pela gestão de cerca de 116 mil inativos e pensionistas. A meta da centralização é 445 mil. 
A centralização vem sendo realizada de forma gradativa e deverá ser concluída até fevereiro de 2021 
(conforme parágrafo único do Art. 2º do Decreto 9.498, de 10 de setembro de 2018). 
 
Represamento 
O secretário-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef), 
Sérgio Ronaldo da Silva, reclama que a mudança tornou o processo de aposentadoria mais lento. E a 
centralização do “RH” estaria acentuando as dificuldades. 
Para ele, além das novas regras impostas pela reforma da Previdência, curiosamente, essa tentativa de 
simplificar processos tem sido uma das principais causas da morosidade. “Temos casos em que a entrada 
foi dada há um ano e não conseguem ter o desfecho do processo de aposentadoria. Antes, no órgão de 
origem, era mais fácil solucionar. Concentrado no Ministério da Economia, ficou mais difícil”, pondera. 
Segundo o Departamento de Centralização dos Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos, há, 
atualmente, 31 processos em análise. Lá, segundo o governo, o tempo médio de espera é estimado em 15 
dias. 
O órgão explica que a maioria aguarda documentos complementares para que as análises sejam 
concluídas. Essas documentações já foram pedidas aos órgãos de origem do servidor. “Faz parte do 
processo”, resume, em nota. 



 
Centralização 
Até o momento, o governo federal centralizou os benefícios previdenciários do Ministério da Infraestrutura, 
da Imprensa Nacional e das unidades central e 16 estaduais do Ministério da Economia – constituído com a 
extinção dos ministérios do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; da Fazenda; do Trabalho; e do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 
A centralização vem sendo realizada de forma gradativa e deverá ser concluída até fevereiro de 2021, 
conforme determina decreto editado em setembro de 2018, pelo então presidente Michel Temer (MDB). 
Uma portaria que regula o processo de centralização foi publicada em maio de 2019, pelo ministro da 
Economia, Paulo Guedes. A unificação já contempla Acre, Alagoas, Amapá, Espírito Santos, Goiás, 
Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Tocantins, São Paulo e Distrito Federal. 
Segundo a pasta, o Departamento de Centralização dos Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos 
Extintos está “atuando de forma preventiva, informando aos órgãos sobre a gestão de documentos, fluxo 
de processos, padrões de análise, para que esses órgãos se preparem antes da centralização. De forma 
que, ao serem detectados eventuais problemas, eles possam ser resolvidos de forma ágil”. 

 
Servidor pode acumular pensão e aposentadoria, se soma não ultrapassar teto 

Como o processo tem repercussão geral, o entendimento firmado pelo Supremo deverá ser aplicado em 
casos similares que tramitam em todas as instâncias judiciais 
Por 7 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que os servidores públicos podem acumular 
pensão com aposentadoria, desde que a soma dos valores não ultrapasse o teto constitucional. 
Atualmente, o teto do funcionalismo público é de R$ 39,2 mil, valor correspondente ao salário de ministro 
do STF. 
A decisão não se aplica aos casos nos quais a Constituição autorizou a acumulação de cargos públicos, 
como os casos de professores e de profissionais de saúde. Nesses casos, por uma decisão anterior do STF, 
o teto incide separadamente nos pagamentos. 
O caso girou em torno de um recurso da União, que contestou decisão do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e Territórios (TJ-DF). O TJ do DF entendeu que não deveria ser aplicado o teto sobre o montante 
total recebido por uma servidora aposentada do tribunal, que também ganha pensão pela morte do 
marido, que faleceu em 1999. 
Como o processo tem repercussão geral, o entendimento firmado pelo Supremo deverá ser aplicado em 
casos similares que tramitam em todas as instâncias judiciais. Ao menos 368 processos discutem matéria 
semelhante em todo o país. 
Os ministros Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes 
acompanharam o entendimento do relator. Em sentido contrário se posicionaram os ministros Celso de 
Mello, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. 
 

Saiba quem deve realizar a prova de vida para garantir benefício do INSS 
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) decidiu manter suspensa, até 30 de setembro, a exigência de 
recadastramento anual de aposentados e pensionista, a chamada “prova de vida”, para evitar aglomeração 
nas agências. 
Esse prazo, no entanto, não inclui segurados que estavam com o benefício suspenso antes do dia 30 de 
março. Dessa maneira, essas pessoas precisam ir ao banco ou a uma agência do INSS para realizar a 
comprovação — caso contrário, o benefício poderá ser cancelado. É preciso levar um documento de 
identificação com foto. A prova de vida é obrigatória para todos os segurados do INSS que recebem 
benefício por meio de conta corrente, conta-poupança ou cartão magnético. 
Os beneficiários que não puderem comparecer às agências bancárias por motivos de doença e dificuldades 
de locomoção podem realizar a comprovação de vida por meio de um procurador devidamente cadastrado 
no INSS. 
Portaria publicada no último dia 27 de junho autoriza os bancos a realizarem a comprovação de vida por 
meio de procurador ou representante legal sem o prévio cadastramento no INSS. Essa exceção vale 
apenas para beneficiários com idade igual ou superior a 60 anos. 
O instituto aumentou o rol de serviços que podem ser realizados pelo INSS com utilização apenas de cópia 
simples fornecida pelo cidadão. De acordo com a norma, a dispensa do cadastramento junto ao INSS não 
impede a rejeição do documento, desde que haja algum indício consistente de falsidade, cabendo ao 
servidor a análise dentro das possibilidades no caso concreto. 



A qualquer tempo, o INSS poderá solicitar os documentos apresentados, autenticados ou não, caso 
entenda necessário, em especial após a cessação do atual estado de emergência epidêmico. 


