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

PT questiona proibição de reajuste salarial a servidores até 2021 
O Partido dos Trabalhadores (PT) ajuizou no Supremo Tribunal Federal (STF) a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) 6447, contra dispositivos da Lei Complementar (LC) 173/2020 que 
proíbem a concessão de reajustes para servidores públicos federais, estaduais e municipais e 
determinam o congelamento da contagem do tempo de serviço para fins de adicionais até 
31/12/2021. O relator da ação é o ministro Alexandre de Moraes.  
A norma, que institui o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, altera a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) e prevê a suspensão dos pagamentos das dívidas 
contratadas entre União, estados, Distrito Federal e municípios, mediante contrapartidas em 
relação à gestão financeira dos entes federados.  
Para o PT, a lei, ao proibir o aumento salarial e a concessão de auxílios até final de 2021, viola o 
princípio da irredutibilidade remuneratória do funcionalismo público e, ao impedir a contagem de 
tempo de efetivo exercício para fins de concessão de adicionais a ele vinculados, afronta o direito 
adquirido. Na avaliação da sigla, houve ainda vício de iniciativa, pois a lei se originou de projeto 
de autoria de um senador, quando cabe ao Executivo legislar sobre o regime jurídico de 
servidores públicos de todos os Poderes. O partido pede a suspensão da eficácia dos artigos 7º e 
8º da LC 173/2020.  
 
Relevância  
Diante da relevância da matéria tratada na ação e de seu especial significado para a ordem social 
e a segurança jurídica, o ministro Alexandre de Moraes adotou o rito do artigo 12 da Lei das ADIs 
(Lei 9.868/1999), que faculta ao relator submeter o processo diretamente ao Tribunal, para 
julgamento definitivo. Para tanto, determinou a solicitação de informações, a serem prestadas 
pelo presidente da República e pelo Congresso Nacional, no prazo de 10 dias, e, em seguida, a 
remessa dos autos ao advogado-geral da União e ao procurador-geral da República, 
sucessivamente, no prazo de cinco dias, para a manifestação.  
 

Presidente do Senado anuncia devolução da MP 979, que permitia intervenção em 
universidades federais 

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), anunciou na manhã desta sexta-feira (12) 
pelas redes sociais que assinou o expediente de devolução da Medida Provisória (MP) 979, que 
dava o poder ao Ministério da Educação de nomear reitores pro tempore para universidades 
federais, institutos federais e para o Colégio Pedro II durante a pandemia do novo coronavírus. 
Alcolumbre justificou a medida com o argumento de que ela violaria os princípios constitucionais 
da autonomia e da gestão democrática das universidades. “Cabe a mim, como Presidente do 
Congresso Nacional, não deixar tramitar proposições que violem a Constituição Federal. O 
Parlamento permanece vigilante na defesa das instituições e no avanço da ciência”, escreveu.  
Acabo de assinar o expediente de devolução da MP 979, que trata da designação de reitores, por 
violação aos princípios constitucionais da autonomia e da gestão democrática das universidades. 
Pelas regras atuais, a escolha dos dirigentes das instituições é feita por consulta à comunidade 
acadêmica. No caso das universidades, ainda que o costume seja nomear o candidato mais 
votado na consulta, o presidente pode escolher o indicado a partir de uma lista tríplice 



encaminhada por cada instituição. No caso dos institutos, o escolhido pela comunidade é 
referendado pelo presidente. 
De acordo com as regras estabelecidas pela MP 979, o governo federal poderia nomear reitor e 
vice-reitor em instituições nas quais os mandatos dos atuais dirigentes terminem durante a 
pandemia. O reitor e vice-reitor pro tempore poderiam permanecer no cargo durante o período 
em que estiver em vigor a declaração de emergência de saúde pública, estabelecida pela Lei nº 
13.979, e pelo período subsequente necessário para realizar a consulta à comunidade, escolar ou 
acadêmica, até a nomeação dos novos dirigentes pelo Presidente da República. 
Uma MP precisa ser aprovada pelo Congresso para virar lei. Caso não seja, perde a validade após 
120 dias. Contudo, as regras entram em vigor até serem analisadas pelo Congresso, o que 
permite que o MEC já promova intervenções nas instituições. Com a devolução, elas deixam de 
valer. 
A MP havia sido rapidamente questionada por dirigentes de universidades. “Hoje acordamos com 
uma tragédia, um ataque inédito impetrado pelo presidente e o ministro da Educação. É uma das 
agressões mais contundentes de um governo brasileiro contra a universidade pública. 
Tecnicamente, estamos sob intervenção do MEC. Estou muito triste. Nunca imaginei que passaria 
por uma situação como essa, tendo passado minha vida construindo a democracia e essa 
universidade”, afirmou Ruy Vicente Oppermann, na última quarta-feira (10). 
 

Câmara aprova projeto que prioriza testagem de profissionais de saúde 
Conforme o substitutivo do Senado para o Projeto de Lei 1409/20, terá prioridade na testagem do 
novo coronavírus a profissionais que atuam no combate à Covid-19 e estão em contato direto com 
pessoas contaminadas, caso dos profissionais de saúde e dos agentes funerários. A matéria será 
enviada à sanção. 
O texto foi aprovado pelo Plenário da Câmara dos Deputados, nesta terça-feira (9), de acordo o 
substitutivo do Senado, contarão com essa prioridade todos os profissionais essenciais ao controle 
de doenças e à manutenção da ordem pública, determinando que sejam “tempestivamente 
tratados” e orientados sobre sua condição de saúde e sobre sua aptidão para retornar ao 
trabalho. 
A proposta também obriga empregadores a fornecer, gratuitamente, equipamentos de proteção 
individual aos profissionais que atuam em atividades essenciais e estejam em contato direto com 
portadores ou possíveis portadores do coronavírus, considerando os protocolos indicados para 
cada situação. 
 

Governo sanciona lei que determina valor do salário mínimo 
Foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), de sexta-feira (12), a Lei 14.013/2020, que dispõe 
sobre o valor do salário-mínimo a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2020; e dá outras 
providências. A Norma é oriunda da Medida Provisória 919/2020, aprovada pelo Congresso 
Nacional em 27 de maio do corrente ano. De acordo com a Lei, a partir de 1º de fevereiro de 
2020, o salário-mínimo será de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), sendo que, o valor 
diário do salário-mínimo corresponderá, a partir de 1º de fevereiro de 2020, a R$ 34,83 (trinta e 
quatro reais e oitenta e três centavos) e o valor horário, a R$ 4,75 (quatro reais e setenta e cinco 
centavos). 
 

Inscrição de nomes em cadastros negativos será suspensa devido a pandemia 
Trata-se do Projeto de lei 675/2020, de autoria dos deputados Denis Bezerra (PSB-CE) e Vilson da 
Fetaemg (PSB-MG), aprovado na noite da última terça-feira (9), pelo Plenário da Câmara dos 
Deputados. O texto suspende por 90 dias a inclusão de novos inscritos em cadastros negativos 
como Serasa e SPC. A proposta autoriza ainda a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério 
da Justiça a prorrogar a suspensão das novas inscrições nos cadastros de devedores enquanto 
durar a calamidade. 



A matéria foi relatada pelo deputado Julian Lemos (PSL-PB), que rejeitou o substitutivo aprovado 
pelo Senado Federal. Para o relator, o substitutivo promovia impacto sobre as despesas da União, 
mas não se fez acompanhar da estimativa de impacto requerida pelo mandamento constitucional. 
Vale ressaltar que a suspensão vale apenas para inadimplência registrada após 20 de março de 
2020, o que indica relação com as consequências econômicas provocadas pelas medidas de 
isolamento social, usadas no combate ao coronavírus. Os autores da proposta pretendem garantir 
acesso ao crédito aos atingidos pela pandemia. A matéria segue para sanção do Poder Executivo. 
 

 
 


