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

SINDSEP-MG realiza live sobre andamento de processos contra a União Federal 

 
O SINDSEP-MG realizou hoje, 15/07, sua terceira live Jurídica. Dessa vez, os (as) filiados (as) de todo o 
estado tiveram a oportunidade de saber sobre o andamento dos processos coletivos contra a União 
Federal. 
Para falar sobre esses assuntos, o sindicato convidou os advogados da Assessoria Jurídica do SINDSEP-MG, 
Maria da Conceição Carreira Alvim e Rodrigo Alvim Gusman Pereira e a advogada do SINDSEP-MG, Maria 
Regina de Abreu Luzzi. A diretora da Secretaria de Assuntos Jurídicos do SINDSEP-MG, Maria da Conceição 
Oliveira Ferreira, atuou como mediadora. 
Antes de falar sobre os processos, a Dra. Maria da Conceição Carreira Alvim respondeu a um 
questionamento feito em todas as lives sobre o porquê da demora no andamento dos processos. Para a 
advogada, o Judiciário brasileiro é lento e como se não bastasse, a maioria dos processos no TRF 1ª 
Região vem de Minas Gerais. Apesar de haver um projeto de lei que tramita em regime de urgência na 
Câmara dos Deputados para a criação do TRF-6, - um tribunal de segunda instância apenas para os 
processos de Minas Gerais -, é preciso que o Judiciário se conscientize de que “Justiça tardia, não é 
justiça”. 
Durante mais de 2 horas, os advogados da Assessoria Jurídica do SINDSEP-MG responderam às perguntas 
dos filiados (as) sobre ações da Gdata, GDPGPE, 3,17%, 28,86%, PASEP, Abono de Permanência, Licença 
prêmio, Anuênio (Execução), Férias prêmio, entre outros. Devido ao grande o número de perguntas 
enviadas tanto pelo perfil do SINDSEP-MG no Facebook quanto no canal do Sindicato no Youtube algumas 
não foram respondidas durante a live. Mas os (as) filiados (as) não devem se preocupar, pois todas as 
perguntas serão respondidas e enviadas aos contatos deixados com as secretárias dos Núcleos Regionais. 
Para aqueles que não puderam assistir à live, basta entrar no canal do SINDSEP-MG no Youtube e assistir. 
A live ficou gravada. 



Curtam a página do SINDSEP-MG no Facebook e inscrevam-se no canal do Sindicato no Youtube. E fiquem 
por dentro das próximas lives que o SINDWEP-MG irá realizar. Todas as transmissões serão feitas por lá! 
 
Em tempo: Apesar da pandemia, é possível entrar com processos individuais. basta enviar, por e-mail os 
documentos (digitalizados) solicitados pelo Departamento Jurídico. Os documentos originais, porém, devem 
ser guardados, caso os mesmos sejam solicitados posteriormente. Para outras informações sobre 
processos, durante a pandemia, o Departamento Jurídico do SINDSEP-MG atenderá pelos telefones: 0800-
283-1033 e 99606-5235 (Whatsapp) e pelo email: sindsepmg.juridico@gmail.com.   
 

Servidores da Cultura denunciam aparelhamento e desmantelamento do setor 
O Fórum da Cultura, composto por associações de servidores do setor, divulgou manifesto em que 
denuncia aparelhamento e desmantelamento da pasta, que atualmente encontra-se ocupada por gestores 
sem qualificação e às vezes contrários aos próprios valores dos órgãos especializados, preocupados mais 
com controle ideológico do que com elaboração e execução de políticas culturais. Para o Presidente da 
Associação de Servidores do Ministério da Cultura (AsMinc), Sérgio Pinto, todas as instituições da Cultura 
estão sendo atacadas de alguma forma. "Fazem uma destruição aos poucos, mas generalizada", afirma. 
A Condsef/Fenadsef assina o documento ao lado de mais entidades sindicais preocupadas com a proteção 
e a valorização da Cultura, deveres do Estado previstos na Constituição Federal. Para além dos problemas 
conhecidos desde o governo de Michel Temer, aprofundados com a posse do presidente Jair Bolsonaro, 
investidas recentes de extinção de órgãos como a Fundação Casa de Rui Barbosa e a Cinemateca Brasileira 
tem preocupado ainda mais a categoria. A nomeação de um ex-assessor do vereador Carlos Bolsonaro 
como presidente da Funarte também causou indignação. 
O objetivo do manifesto é alertar a população para os retrocessos de uma pasta essencial para o 
desenvolvimento do País, além de convocar mais servidores a se somarem a esta luta. Sérgio Pinto 
comenta que, por consequência das mudanças administrativas pelas quais a Cultura passou, os 
trabalhadores estão perdidos em meio à desorganização institucional. Uma parcela incentiva greve 
sanitária, mas o principal agora é mobilizar a categoria contra os desmontes do governo. 
Em defesa da diversidade cultural 
O Presidente da AsMinc destaca do documento o trecho que se refere ao papel dos trabalhadores da pasta. 
"É importante a compreensão do papel do servidor com relação aos seus trabalhos, que estão em 
consonância com a Constituição Federal, que protege a livre expressão intelectual e artística 
independentemente de convicção política. O presidente da República tem uma visão equivocada do papel 
da cultura. Confundem identidade com ideologia", comenta Pinto. 
O manifesto escreve que a área da Cultura sofre, mas que os servidores não estão parados. "Continuamos 
atentamente zelando pelo serviço que prestamos à sociedade brasileira. O viés ideológico do servidor 
público é o próprio compromisso com a Constituição Federal e as leis que regem as políticas culturais. 
Continuamos firmes com a missão de defender os direitos e deveres dos cidadãos no que tange às 
garantias em relação à memória e à identidade de todos os brasileiros. Somos técnicos qualificados, 
trabalhando a serviço da sociedade", consta no texto. 
 

Câmara aprova ampliação do rol de profissionais de saúde indenizáveis por Covid-19 
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (14) emendas do Senado ao projeto de lei 
que prevê o pagamento, pela União, de compensação financeira de R$ 50 mil aos dependentes de 
profissionais e trabalhadores de saúde mortos após serem contaminados pelo novo coronavírus ao atuarem 
diretamente no combate à pandemia de Covid-19. A matéria será enviada à sanção do presidente da 
República. 
A indenização se aplica também no caso de incapacidade permanente para o trabalho, conforme consta do 
Projeto de Lei 1826/20, dos deputados Reginaldo Lopes (PT-MG) e Fernanda Melchionna (Psol-RS). 
O Plenário seguiu o parecer favorável do deputado Mauro Nazif (PSB-RO) para as emendas. Uma delas 
inclui outras categoria entre os beneficiários dessa indenização, como fisioterapeutas, nutricionistas, 
assistentes sociais, profissionais que trabalham com testagem nos laboratórios de análises clínicas, 
trabalhadores dos necrotérios e coveiros, e todos aqueles cujas profissões sejam reconhecidas pelo 
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e que atuam no Sistema Único de Assistência Social (Suas). 
Também permanecem no texto os beneficiários listados pela Câmara na primeira votação do projeto: 
- os agentes comunitários de saúde ou de combate a endemias que tenham realizado visitas domiciliares 
durante a pandemia; 



- aqueles cujas profissões de nível superior sejam reconhecidas pelo Conselho Nacional de Saúde; 
- aqueles cujas profissões, de nível técnico ou auxiliar, sejam vinculadas às áreas de saúde; e 
- aqueles que, mesmo não exercendo atividades-fim de saúde, ajudam a operacionalizar o atendimento, 
como os de serviços administrativos e de copa, lavanderia, limpeza, segurança, condução de ambulâncias e 
outros. 
Para Reginaldo Lopes, as emendas aprovadas deixam “mais claro e mais transparente o conjunto de 
profissionais que serão indenizados”. Ele destacou que a proposta é uma demonstração de gratidão a 
essas pessoas. 
“Até agora já foram 169 profissionais de saúde mortos. E muitos dos que continuam saudáveis não 
conseguem ir para casa por medo de contaminar seus familiares”, acrescentou Fernanda Melchionna. 
O relator do projeto, Mauro Nazif, comemorou a aprovação, destacando que foi uma vitória para os 
parentes dos profissionais vitimados. 
As emendas foram aprovadas com 272 votos contra 185. A base do governo da Câmara encaminhou 
contra as mudanças. 
 
Valores 
O texto determina o pagamento de R$ 50 mil por morte ou incapacidade permanente. No caso de morte, o 
valor será dividido igualmente entre os dependentes e o cônjuge ou companheiro. Emenda do Senado 
aprovada prevê o pagamento também das despesas com funeral. 
Além desse valor, serão devidos R$ 10 mil por ano que faltar para o dependente menor de 21 anos atingir 
essa idade. Ou seja, se o profissional falecido tiver deixado um bebê recém-nascido, ele terá direito a R$ 
210 mil. 
Outro ponto sugerido pelos senadores e aceito pelos deputados estende essa indenização aos dependentes 
de até 24 anos se estiverem cursando a faculdade com a mesma sistemática de cálculo. 
Para dependentes com deficiência, a indenização será de R$ 50 mil, independentemente da idade. 
Os valores somados de todas as indenizações devidas deverão ser pagos em três parcelas mensais, iguais 
e sucessivas. 
 
Condições de saúde 
A presença de comorbidades não afasta o direito ao recebimento da compensação financeira. A 
indenização poderá ser concedida mesmo que a Covid-19 não tenha sido a única causa, principal ou 
imediata, para a ocorrência da incapacidade permanente para o trabalho ou do óbito. 
Entretanto, deve ser mantido o nexo temporal entre a data de início da doença e o diagnóstico, 
comprovado por exames laboratoriais ou laudo médico atestando quadro clínico compatível com a doença. 
A concessão da indenização estará sujeita à avaliação de perícia médica realizada por servidores 
integrantes da carreira de perito médico federal e será devida mesmo se a incapacidade ou morte ocorrer 
depois do fim do estado de calamidade pública ou anterior à publicação da futura lei. 
 
Tributos 
Como o dinheiro terá natureza indenizatória, sobre ele não incidirá o pagamento de imposto de renda ou 
de contribuição previdenciária, além de não prejudicar o direito ao recebimento de benefícios 
previdenciários ou assistenciais previstos em lei. 
 
Afastamento do trabalho 
Emenda do Senado rejeitada pelo Plenário pretendia excluir do texto do relator dispositivo que dispensa o 
trabalhador de apresentar ao empregador, por sete dias, comprovação de doença. A regra valerá durante o 
período de emergência em saúde pública. 
No oitavo dia de afastamento, o trabalhador poderá apresentar, como justificativa válida, documento de 
unidade do Sistema Único de Saúde (SUS) ou documento eletrônico regulamentado pelo Ministério da 
Saúde. 
 

Governo insiste em capitalização e em nova CPMF 
Após as turbulências da pandemia de coronavírus passarem, o ministro Paulo Guedes vai voltar à carga 
com seu programa de reformas trabalhistas e tributárias. Ele insiste na capitalização da Previdência, na 
qual cada trabalhador é que tem de poupar para a aposentadoria. Isso foi rejeitado no debate da reforma 
da Previdência. O ministro também trabalhará pela criação de um imposto sobre transações digitais, nos 



moldes da extinta CPMF. Também quer ampliar a contratação por hora trabalhada, em vez de salário 
mensal....  
O objetivo, segundo a equipe econômica, é incluir no mercado de trabalho os 38 milhões de brasileiros 
considerados invisíveis socialmente e que fazem bicos e não trabalham com carteira assinada. 
Na avaliação de Guedes, os programas sociais do governo precisam ser destinados a garantir renda para 
os mais pobres. Por isso ele quer a unificação do Bolsa-Família com outros benefícios e criar o Renda 
Brasil. Entretanto, o ministro quer que esse programa estimule a educação e a ascensão social das famílias 
de baixa renda. 
Quem receber o Renda Brasil terá de fazer cursos de capacitação para reforçar o ensino fundamental. Além 
da formação técnica, aulas de português e matemática devem ser ministradas. Essa capacitação deve ser 
oferecida pelo governo e pelo Sistema S (Senac, Sesi etc.).  
Imposto digital e trabalho por hora  
Passada a fase de capacitação, Guedes defende que a contratação dessas pessoas depende da extinção da 
contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de salários. 
ideia da equipe econômica é substituir essa contribuição pelo imposto sobre transações digitais. Seria 
similar à CPMF (o imposto do cheque), embora o ministro rejeite essa comparação. As alíquotas ainda 
estão em definição pela equipe econômica. Também está em debate se o imposto será cobrado por 
qualquer movimentação financeira ou só em compras com cartão e pelo sistema de pagamentos 
instantâneos desenvolvido pelo BC (Banco Central). 
 
Contratação por hora  
Guedes também quer criar um regime de trabalho mais flexível. Com isso, o governo deve enviar ao 
Congresso Nacional uma proposta para criar o regime de contratação por hora trabalhada. Na prática, será 
definido um valor mínimo por hora trabalhada, com base no salário mínimo. Hoje já existe o trabalho 
intermitente, pago por hora. Mas no regime intermitente não é possível que o contrato seja contínuo e sem 
intervalos. 
A ideia original era de que no regime de hora trabalhada não existissem férias remuneradas, 13º salário e 
FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Entretanto, técnicos da equipe econômica alertaram que 
esses benefícios são constitucionais, e a proposta sofreria grande oposição dos parlamentares. Assim, os 
valores de férias, 13º e FGTS devem ser calculados proporcionalmente, com base nas horas trabalhadas. 
 
Previdência com capitalização  
O governo também quer criar o regime previdenciário de capitalização para quem se formalizar. Na 
capitalização, o trabalhador faz a própria poupança para sua aposentadoria. Não há contribuições do 
governo. Apesar disso, a ideia da equipe econômica é garantir uma complementação do governo para 
quem não conseguir atingir o valor do salário mínimo como valor da aposentadoria. 
 
 

Nota de Pesar 
É com pesar que recebemos a notícia do falecimento do filiado Sérgio Celeghinni Albino. Sérgio era 
servidor da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN/CDTN) e foi presidente da Associação dos 
Servidores da CNEN (ASSEC-MG), entre 2013 e 2015. Mesmo depois de se aposentar, o companheiro 
nunca deixou de auxiliar os colegas do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN). Nossas 
condolências à família e aos companheiros da CNEN/CDTN. 

 
 
 
 
 
 

Prezado (a), servidor (a), mantenha seus dados 
cadastrais atualizados. Entre em contato no e-mail: 
cadastrosindsepmg@gmail.com, pelo telefone: 0800-283-
1033 ou com o Núcleo de sua região. 


