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

 Corte de benefícios de servidores em teletrabalho é ilegal 
Diante da Instrução Normativa nº 28 de 25 de março de 2020 do Ministério da Economia, que 
corta o auxílio-transporte, o adicional noturno e os adicionais ocupacionais dos servidores e 

empregados públicos em teletrabalho, a Condsef/Fenadsef solicitou análise técnica da assessoria 
jurídica da entidade, que concluiu pela ilegalidade da matéria. Na última sexta-feira, 17, a 
Confederação encaminhou ofício ao Secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal da Secretaria 

Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Wagner Lenhart, exigindo a 
inaplicabilidade da IN mencionada e dando cinco dias para resposta. O prazo se encerra nesta 
quarta, 22. Caso a pasta não se manifeste, a entidade recorrerá à Justiça. 

A análise jurídica considerou, sobretudo, as várias recomendações e instrumentos jurídicos 
elaborados com a propagação da pandemia do novo coronavírus, argumentando que o trabalho 

remoto não é benefício aos trabalhadores, mas imposição necessária no momento, e que, 
portanto, cortes salariais, mesmo que de auxílios, ferem a legislação vigente. O ofício destaca 
orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), as medidas de enfrentamento à pandemia 

estipuladas pelo Estado brasileiro pela Lei 13.979/2020 e o Decreto Legislativo nº 6/2020, que 
reconhece o estado de calamidade pública. O agravamento da emergência sanitária diante da 
confirmação de transmissão comunitária em todos os estados e municípios também foi 

considerada na análise. 
"A crise sanitária ora experimentada ocorre à revelia da vontade dos servidores que são 
beneficiários, especialmente, das parcelas referentes aos adicionais ocupacionais e ao adicional 

noturno. Trata-se, portanto, de situação sui generis na qual os servidores permanecem no 
exercício das suas atribuições, mas impossibilitados de cumprir a totalidade dos requisitos 
autorizadores da concessão das parcelas", escreveu o Secretário-geral da Condsef/Fenadsef, 

Sérgio Ronaldo da Silva, no ofício ao ME, destacando jurisprudência. 
 

MP 922/20 que trata de contratações temporárias no serviço público tem vigência 

prorrogada por mais 60 dias 
O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, prorrogou por 60 dias a vigência 
de duas medidas provisórias que perderiam a validade na próxima semana. Os atos de Davi 

Alcolumbre foram publicados na edição desta quarta-feira (22) do Diário Oficial da União.  
Uma delas é a MP 922/2020 amplia as hipóteses de contratações temporárias no serviço público. 

Editada no dia 2 de março, a MP 922/2020 perderia a validade em 30 de abril. A matéria, que 
tramita em regime de urgência desde o dia 16, agora pode ser votada pelo Congresso até 29 de 
junho. Os parlamentares apresentaram 186 emendas ao texto, que aguarda votação na Câmara 

dos Deputados. Depois, deve seguir para o Senado. 
Entre as áreas, a medida contempla projetos temporários no setor industrial ou a encargos 
temporários de obras e serviços de engenharia; projetos de cooperação com prazo determinado, 

implementados por meio de acordos internacionais; e ações preventivas temporárias com o 
objetivo de conter situações de grave e iminente risco à sociedade que possam ocasionar 
incidentes de calamidade pública ou danos e crimes ambientais, humanitários ou à saúde pública. 

Também está prevista a contratação de professores substitutos, bem como para suprir demandas 



excepcionais para aperfeiçoamento de médicos na área de atenção básica em saúde em regiões 
prioritárias para o Sistema Único de Saúde (SUS).  

O recrutamento do pessoal será feito por meio de processo seletivo simplificado, na forma 
estabelecida em edital. Segundo a MP, esse processo seletivo será dispensado nos casos de 
contratação para atender às necessidades decorrentes de calamidade pública, emergência em 

saúde pública, emergência e crime ambiental, emergência humanitária e situações de iminente 
risco à sociedade.  
Como tem força de lei, a MP já está valendo. No entanto, para ser incorporada à legislação 

nacional em definitivo, o texto ainda precisa ser analisado por uma comissão parlamentar mista e 
votada nos plenários do Senado e da Câmara num prazo de até 120 dias.  

 
ALERTA: MP 905 não ‘caducou’ nem perdeu eficácia; foi revogada 

Diante da recusa de a maioria dos senadores em votar a MP 905/19, que instituía a “Carteira de 

Trabalho Verde e Amarela”, mesmo na sua versão mais light, o PLV (Projeto de Lei de Conversão) 
6/20, o governo a revogou, por meio da MP 955/20. Segundo fontes, a revogação se deu por 
orientação do presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre (DEM-AP).  

O que, na prática, isto quer dizer? Quer dizer que o governo pode editar nova medida 
provisória com o mesmo conteúdo da MP 905 ou até pior. Desse governo, os 
trabalhadores sempre podem esperar o pior, no que diz respeito à classe trabalhadora 

e ao movimento sindical. Trata-se, pois, de governo reacionário. 
Mas se o governo não puder reeditar o texto em nova MP há (outras) alternativas para resgatar o 
conteúdo da MP 905. Os relatores das MP 927 e 936, se assim forem orientados e desejarem, 

podem inserir no todo ou em parte o texto que foi revogado nas respectivas medidas provisórias. 
Outra possibilidade é o governo encaminhar o texto revogado, pela MP 955, em forma de projeto 
de lei, em regime de urgência constitucional. Desse modo, há prazo regimenal para votação em 

ambas as casas legislativas. Caso não vote, a pauta onde a matéria estiver em discussão é 
travada.   
Caso a MP 905 tivesse “caducado”, isto é, não tivesse sido votada pela comissão mista ou por 

uma das 2 casas do Congresso — Câmara e Senado — a proposta teria perdido eficácia e o 
governo, nesta sessão legislativa, por decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) não poderia 

editar nova MP, com o mesmo conteúdo. 
Assim, é razoável dizer que a vitória do movimento sindical, sem com isso tirar-lhe os méritos, foi 
pontual e parcial. A batalha contra a retirada ou mitigação de direitos e conquistas continua 

contra as MP (medidas provisórias) 927 e 936, no caso dos trabalhadores da iniciativa privada, 
cujos conteúdos seguem a mesma orientação da MP 905. 
Por fim, para mostrar o caráter neoliberal (antipovo e antitrabalhador) do governo e da maioria 

congressual é relevante lembrar que a MP 905 fora aprovada na comissão especial, sem a 
presença da oposição, na mesma semana em que a MP 898/19, que concedia 13º salário aos 
beneficiários do Bolsa Família chegou ao plenário da Câmara. Mas não foi votada e assim 

“caducou” e perdeu a eficácia. 
A MP 898 foi relatada pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que no substitutivo 
apresentado e aprovado pela comissão mista tornava o 13º salário permanente (no texto original 

o 13º era apenas para o ano de 2019) e ainda o estendia aos beneficiários do BPC (Benefício de 
Prestação Continuada). 
 

INSS cria serviço para ajustar marcação de perícia médica 
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) criou um serviço para que os segurados façam 

acertos na marcação de perícia médica. A Portaria 104, publicada no Diário Oficial da União desta 
segunda-feira (20), disciplina o serviço de crítica cadastral, referente à marcação de perícia inicial 
e à prorrogação em benefícios por incapacidade. É um ajuste técnico dos procedimentos internos 

que visam otimizar o atendimento dos segurados. 



De acordo com a portaria, o serviço está disponibilizado exclusivamente para requerimento 
realizado por meio da Central 135. O objetivo da medida é a realização de filtro prévio antes da 

criação da demanda. 
Ao finalizar os ajustes da crítica que impossibilitava a solicitação do serviço de auxílio-doença ou 
da prorrogação desse benefício, o segurado será comunicado de que o problema foi solucionado, 

podendo, assim, requerer o serviço desejado via internet. 
 

Geap: servidores federais poderão fazer consultas médicas sem sair de casa 
Em razão do novo coronavírus, a Geap — plano de saúde dos servidores públicos federais ativos, 

aposentados e familiares — passou a atender também de forma online em caráter emergencial e 
temporário. A medida segue uma regulamentação do Ministério da Saúde, que permite consultas 

pelos meios eletrônicos, e autoriza a emissão de receitas e atestados médicos à distância, 
mediante assinatura eletrônica do profissional. 
A solicitação ao atendimento pode ser feita sem necessidade de agendamento. O beneficiário 

deve ligar para o telefone 3003-0446 (de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h) ou para o 0800-
940-3776 (a partir das 19h e também nos fins de semana e feriados). Se o usuário preferir, pode 
agendar pelo link: p://tiny.cc/geapamparo. 

No primeiro contato, será realizada uma triagem para definir a gravidade da situação. A partir daí, 
é estabelecido o nível de urgência e o tempo de resposta máximo. 
Em seguida, um profissional retornará ao beneficiário para dar a resolução ao problema, evitando, 

assim, o deslocamento dele até o pronto socorro. Em relação à cobrança de coparticipação, esse 
tipo de atendimento segue as regras do plano contratado pelo beneficiário. 
 


