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

Servidor não pode ter salário reduzido, mas progressões seguem congeladas até 2021 
A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que tornou inconstitucional a redução do salário e da jornada 
dos servidores públicos, caso a administração pública estoure os limites com gastos de pessoal, em nada 
mudou o congelamento, até 2021, da contagem de tempo na carreira para pagamento de adicionais como 
triênio, licença-prêmio e progressões dos servidores municipais, estaduais e federais. 
Isso porque a lei que garantiu o socorro de R$ 60 bilhões da União para os estados e municípios (Lei 
Complementar 173/2020) por conta da pandemia do novo coronavírus, além de proibir o reajuste de 
salários até 2021, suspendeu também, pelo mesmo período, a contagem de tempo de exercício na carreira 
pública para fins de pagamento de adicionais por tempo de serviço e progressões na carreira. A lei foi 
sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 27 de maio. 
A lei do socorro é confusa porque ao mesmo tempo em que suspende a contagem do tempo, diz que não 
haverá prejuízo para o tempo do efetivo exercício na carreira pública para a aposentadoria. 
O especialista em Direito Administrativo, Carlos Henrique Jund comentou que o STF ratificou o 
entendimento sobre o princípio da irredutibilidade do salário e que a lei do socorro também está sendo 
questionada na Justiça: 
— A decisão da ADI reforça a tese de irredutibilidade de vencimentos, mais um fator que agrega à tese 
que estamos apresentando na Justiça em muitos processos. Essa lei do socorro acaba abrangendo a 
discussão da irredutibilidade e é altamente questionável. 
Jund explicou que o congelamento de progressões também pode ser interpretado como uma redução 
salarial, algo que o Supremo acabou de julgar ser inconstitucional. 
— A progressão de carreira do servidor decorre do tempo que ele exerce a função, ele tem aumento de 
nível, essa recolocação faz com que ele se integre ao salário inerente àquela posição que ele passou a 
ocupar no serviço público. A partir do momento que o servidor não pode ter um aumento, isso fere a 
irredutibilidade de vencimento, que no contexto da ADI se tornou inconstitucional. 
 

Justiça manda Bolsonaro e Pazuello se explicarem sobre coação de servidores com 
base em lei da ditadura 

O juiz Evandro Reimão dos Reis, da 10ª Vara da Justiça Federal da 1ª Região, atendeu nesta quinta-feira 
(25) a um pedido do deputado federal Jorge Solla (PT-BA) e deu um prazo de cinco dias para que o 
presidente Jair Bolsonaro, bem como o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, se expliquem sobre a 
intimidação e coação feita contra servidores do Ministério da Saúde. 
De acordo com matéria publicada pelo jornal Correio Braziliense, no último dia 16, servidores do 
Ministério receberam um e-mail em que são avisados de que suas redes sociais serão monitoradas e que 
os conteúdos publicados por eles podem ter impactos em suas carreiras. 
“Quem vê seu perfil ou posts nas redes sociais, seja no WhatsApp, Facebook, Twitter e outras, está vendo 
também os comentários, fotos e informações de um agente público. As redes sociais são ferramentas 
muito úteis e práticas, mas devem ser usadas com cuidado”, diz trecho da cartilha enviada. 
Em outro ponto, a mensagem diz que a ascensão profissional pode ser definida de acordo com o que se 
divulga nas redes socais: “A função pública se integra na vida particular de cada servidor público e, por 
isso, os fatos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu 
bom conceito na vida funcional”. 
Além do e-mail, os servidores foram obrigados a assinar um termo de confidencialidade, com ameaça de 
serem enquadrados na Lei de Segurança Nacional. 
“Houve a violação expressa (…) da Carta Magna e as disposições da Lei de Acesso a Informação, uma vez 
que os Réus em ato manifestamente ilegal, com nítido desvio de finalidade, criaram ‘’normas de 



comportamento’’ dos servidores lotados na pasta, buscando, a um só tempo, coibir a divulgação de dados 
do Ministério, especialmente aqueles relacionados ao COVID-19, conforme orientação governamental, sob 
o pálio de identificar e punir severamente o servidor que se manifestar contrários a tais ideias 
antidemocráticos”, diz o deputado Jorge Solla na ação popular que foi acatada pela Justiça. 
“O juiz atendeu nosso pedido e Bolsonaro e o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, vão ter que 
explicar porque coagiram servidores da saúde a assinar termos ilegais de confidencialidade, sob ameaça de 
prisão com base em uma lei da Ditadura Militar”, destacou o parlamentar, em seu Twitter, após a 
divulgação da decisão judicial. 
 

Falta de comando federal é parte do desmonte do SUS, ocupado por militares e amigos 
Em um relatório sobre a governança do governo de Jair Bolsonaro sobre a pandemia, o Tribunal de Contas 
da União (TCU) apontou falta de diretrizes, de coordenação e de transparência. Os auditores identificaram 
a indefinição de estratégias pelos comitês de crise e de coordenação de operações, que pode acarretar 
decisões e medidas individualizadas e descoordenadas, “levando à inefetividade das ações de combate à 
crise de covid-19 e desperdício de recursos humanos, materiais e financeiros, com efeitos inclusive nas 
diversas esferas da federação”. 
A ausência de profissionais de saúde nos comitês de crise e de coordenação de operações também foi 
constatada e destacada no documento divulgado nesta quarta-feira (24). Tanto que o relator, ministro Vital 
do Rêgo, recomendou a inclusão de representantes do Conselho Federal de Medicina, da Associação 
Médica Brasileira e do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), que representa secretários 
estaduais de saúde. 
 O objetivo é que a visão técnica de cada um incremente a efetividade das medidas dos comitês. Além do 
mais, segundo ele, os dirigentes estaduais são importantes elos que integram e facilitam a ação 
coordenada de diversos entes nas três esferas de governo na execução de políticas públicas de saúde. 
As dificuldades que o governo Bolsonaro tem imposto para acesso à informação não pouparam os 
auditores, que penaram para obter informações oficiais sobre as ações de combate à pandemia e os 
resultados obtidos. Tiveram de recorrer aos portais de informações relativas à pandemia, restritos. E 
mesmo assim, o acesso só foi concedido 21 dias após a solicitação. 
Projeto de desmonte 
Esses problemas apontados pelos auditores, que têm contribuído diretamente para o descontrole da 
infecção no país, que já soma mais de 1,2 milhão de infectados e 55 mil mortos, sinalizam não só o 
despreparo e a incompetência do governo de Jair Bolsonaro. Mas um projeto de desmonte do SUS que 
está sendo levado a cabo pelos militares. 
Em entrevista ao jornal El País desta quinta-feira (25), o ex-secretário de Saúde de Curitiba e professor da 
FGV, Adriano Massuda, afirmou que a ocupação de cargos técnicos por militares e por indicações políticas 
sem qualificação têm ocorrido como nunca desde a criação do SUS, ao passo que o Brasil tem profissionais 
extremamente competentes na área da saúde coletiva. 
E esse processo, segundo ele, já impõe modificações na estrutura da secretaria executiva do Ministério, 
responsável pelo planejamento orçamentário e pelo repasse de recursos para Estados e municípios, via 
Fundo Nacional de Saúde – o que explica a baixíssima capacidade de execução orçamentária na pandemia. 
Menos de um terço do recurso extraordinário aprovado foi executado após três meses do seu início. 
Essa militarização, segundo ele, pode agravar outros problemas de saúde, já que inúmeros programas são 
subordinados à coordenação técnica do ministério. “Como é que vai ficar a coordenação nacional do 
câncer? Como é que vai ficar a política nacional do HIV, do sangue e hemoderivados, e as vacinas que 
dependem da ação do Ministério da Saúde? É algo muito arriscado e a sociedade tem que ficar bastante 
atenta. O problema não é só a covid-19”, disse. 
O processo em curso, conforme o ex-secretário, não foi implementado “nem pelo pior ministro da Saúde”. 
E, segundo afirmou, diversas áreas técnicas da pasta da Saúde já passaram por diferentes governos, de 
diferentes bandeiras políticas, sem ter sido modificadas. Pelo que tudo indica, trata-se de possível 
“processo de desmonte da engrenagem que fez o sistema de saúde funcionar nos últimos 30 anos”. 
 

Ministério da Economia orienta Órgãos da Administração Federal sobre organização do 
trabalho 

Desempenho de Pessoal (SGP), do Ministério da Economia (ME), enviou, nesta quinta-feira (25/6), ofício a 
todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal com recomendações sobre a execução das 
atividades no atual contexto da Covid19.  



O comunicado nº 01/2020/ME foi encaminhado às áreas de gestão de pessoas do Sistema de Pessoal Civil 
da Administração Federal (Sipec). No documento, estão relacionadas as principais medidas de proteção 
que devem ser adotadas e as orientações para organização do trabalho, de forma a preservar a saúde dos 
servidores e garantir a prestação do serviço público à sociedade.  
O texto reafirma a autonomia dos órgãos na definição de como deve ser realizado o trabalho – de forma 
remota ou presencial –, orientando que as decisões levem em consideração a natureza das atividades 
desempenhadas pelo órgão, a localização das suas unidades e as recomendações do Ministério da Saúde e 
das autoridades locais. Dentre as recomendações estão a realização de campanhas de divulgação de ações 
de cuidado e proteção individual, além da higienização e reorganização dos ambientes de trabalho.  
O comunicado baseia-se nas diretrizes elaboradas pelo Ministério da Saúde, em conjunto com a Secretaria 
de Previdência e Trabalho do ME, por meio da Portaria Interministerial 20, publicada na última sexta-feira, 
e na Instrução Normativa 19 de março deste ano. 
 

STF confirma limitação remuneratória imposta pelo Teto Constitucional 
Na sessão plenária desta quarta-feira (24), o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento de 
três Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs 3133, 3143 e 3184) que questionavam vários dispositivos 
da Reforma da Previdência de 2003 (Emenda Constitucional 41/2003). O ponto mais importante foi a 
alteração trazida pelo artigo 9º, que prevê a redução do pagamento de aposentadorias recebidas em 
desacordo com o teto constitucional. A mudança foi declarada constitucional pela maioria dos ministros.  
As ações começaram a ser julgadas em setembro de 2011, quando a Corte examinou item a item os 
dispositivos questionados pelo Partido da República (ADI 3133), pela Confederação dos Servidores Públicos 
do Brasil – CSPB (ADI 3143) e pela Associação dos Magistrados Brasileiros (ADI 3184). Hoje, por maioria, 
os ministros declararam a validade do parágrafo 18 do artigo 40 da Constituição Federal, que trata do 
limite dos benefícios do regime próprio de previdência social (RPPS), e, por unanimidade, julgaram 
prejudicado o parágrafo 7º, incisos I e II, do mesmo dispositivo, que trata da concessão do benefício de 
pensão por morte, em razão da nova Reforma da Previdência (Emenda Constitucional 103/2019).  
No início do julgamento, a relatora, ministra Cármen Lúcia, observou que, em 2019, houve uma mudança 
significativa da questão tratada nas ações. “A norma anterior saiu do mundo jurídico”, afirmou a ministra, 
ao reajustar o voto proferido anteriormente, para julgar prejudicados parte dos pedidos das ADIs 3133 e 
3143.  
 
Limitações ao teto remuneratório  
Especificamente em relação à alegação de inconstitucionalidade do artigo 9º da EC 41/2003 apresentada 
na ADI 3184, a maioria dos ministros entendeu que a matéria já foi analisada em caráter definitivo pelo 
Plenário no julgamento dos Recursos Extraordinários (REs) 609381 e 606358. Neles, o STF firmou 
entendimento de que o teto remuneratório não poderia ser ultrapassado, seja na redação originária da 
Constituição Federal ou em reformas ao texto constitucional.  
Assim, por decisão majoritária, a Corte decidiu manter a remissão que o artigo 9º da EC 41 faz ao artigo 
17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), para assentar que não há direito adquirido 
ao recebimento de verbas em desacordo com a Constituição. Os ministros Cármen Lúcia, Edson Fachin, 
Gilmar Mendes, Luiz Fux, Dias Toffoli e Rosa Weber votaram pela improcedência total da ADI, nesse 
ponto.  
Por sua vez, os ministros Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski, Ayres Britto (aposentado), Cezar Peluso 
(aposentado) e Celso de Mello já haviam considerado integramente inconstitucional o artigo 9º, por 
violação ao direito adquirido, votando pela procedência da ação quanto a esse item. 
 

Justiça decide que trabalhador com doença grave não tem isenção de IRPF 
Por maioria, os ministros que compõem a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiram, nesta 
quarta-feira (24), que trabalhadores e trabalhadoras com doença grave que continuam trabalhando não 
têm direito à isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF). A decisão estabelece uma tese que 
será aplicada em todos os processos sobre o assunto que estão tramitando no Brasil. 
Para os ministros, só têm direito a isenção de Imposto de Renda (IR) trabalhadores que se aposentaram 
por causa de acidente em serviço ou por doenças graves como  câncer, tuberculose, hanseníase, mal de 
Parkinson, esclerose múltipla, cardiopatia grave e síndrome da imunodeficiência adquirida (aids) e outras. 
Esta isenção já é revista na Lei nº 7.713/1988. 



De acordo com os ministros do STJ, é impossível isentar de IR os pacientes que continuam em atividade 
porque o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu em abril que é constitucional o trecho da lei que limita o 
benefício aos aposentados. 
O relator do assunto no STJ, ministro Og Fernandes, destacou que, mesmo depois da decisão do Supremo, 
ainda assim persistiam entendimentos em instâncias inferiores permitindo a extensão do benefício aos 
trabalhadores ativos, com base em uma interpretação ampla da lei. 
Para Fernandes, cujo entendimento prevaleceu, o Código Tributário Nacional (CTN) não dá margem para o 
juiz “estender os efeitos da norma isentiva, por mais que entenda ser uma solução que traga maior justiça 
do ponto de vista social”. “Esse é um papel que cabe ao Poder Legislativo, e não ao Poder Judiciário”, 
acrescentou. 
Ele refutou ainda outro argumento comum que resultava na concessão da isenção, o de que o avanço da 
medicina acabou por permitir que os portadores de doenças graves não precisem se afastar e continuem 
trabalhando, motivo pelo qual a legislação deveria ser interpretada à luz da nova realidade. 
Og Fernandes destacou que, desde 1988, já houve duas modificações legislativas no trecho da lei sobre o 
assunto, sempre mantendo a restrição do benefício aos aposentados. Por isso, não caberia ao Judiciário 
dar outra interpretação mais ampla, argumentou. Ele foi acompanhado pela maioria da 1ª Seção do STJ. 
 

Atenção, filiados (as), do Ministério da Saúde e Funasa! 
Não percam a live com a Assessoria Jurídica do SINDSEP-MG! 

Nesse primeiro momento a live será apenas sobre o andamento de processos dos 
(as) filiados (as) do Ministério da Saúde e Funasa. 

A live será transmitida nos perfis do SINDSEP-MG pelo Facebook 
(fb.me/SindsepMG) e pelo YouTube (ImprensaSINDSEP-MG). Basta curtir a nossa 
página no Facebook e inscrever-se YouTube para poder assistir à live e ficar por 

dentro dos processos. Participe! 
 

 
 


