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

 
ACT da Conab é prorrogado e Fenadsef pede negociação 

A Fenadsef protocolou no dia 20/08, a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2021. Junto ao documento, a 
Federação solicitou negociação com a direção da empresa, que há tempos se recusa a dialogar com a entidade por 
não reconhecer a representação sindical. Em resposta à Conab, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) reafirmou a 
legitimidade da Fenadsef de pode negociar em nome dos empregados públicos. 
A proposta do novo ACT foi ratificada por unanimidade durante a primeira Plenária Nacional dos trabalhadores da 
Conab, realizada no início de agosto. Na ocasião, os empregados também elegeram a comissão que vai participar do 
processo de negociação do acordo. Enquanto as novas regras não são concretizadas, o ACT 2017/2019 
foi prorrogado pela 13ª vez e permanece válido até 30 de setembro.  
A data-base da categoria fica mantida em 1º de setembro de 2019. Caso a direção da empresa insista na recusa ao 
diálogo com a Fenadsef, a Plenária Nacional autorizou a entidade a ingressar com dissídio coletivo ou adotar 
quaisquer outros instrumentos legais para garantir direitos e interesses dos empregados da Conab. 
 
Reconhecimento do TST 
Diante das sucessivas tentativas da direção da Conab de obstruir a presença da Federação nas negociações coletivas 
da categoria, foi preciso acionar a justiça para assegurar o reconhecimento da sua legitimidade de representação e a 
necessidade de sua participação nessas instâncias. 
Em decisão de 12 de agosto, o ministro relator Luiz José Dezena da Silva, reconheceu a argumentação da Fenadsef 
e convenceu-se dos riscos para os interesses dos empregados da Conab, caso não estejam devidamente 
representados nas negociações que antecedem a assinatura do Acordo. Com isso, o ministro assegurou à Fenadsef o 
direito de participar de todas as mesas de negociação e demais acordos dos períodos subsequentes, até o trânsito 
em julgado do presente feito. 

 
Análise sobre o Acórdão do STF que deferiu o percentual de 47,11%  

sobre parcela denominada PCCS 
O Plenário do STF no dia 21/8/2020 , por maioria de votos ( 9x1) , encerrou o julgamento do RE 1.023.750, em 
Repercussão Geral(quando passa a tese vencedora a ser de aplicação obrigatória),  decidindo que as vantagens 
obtidas pelos servidores públicos federais por força de sentença prolatada pela Justiça do Trabalho devem ser 
mantidas após a implantação do Regime Jurídico Único,  até que elas sejam absorvidos por reajustes posteriores, 
excetuando as revisões gerais anuais, em respeito à segurança jurídica e à vedação de rebaixamento salarial e/ou 
retrocesso social. 
Este julgamento, referente ao Tema 951 da tabela de repercussão geral, modificou entendimento anterior do STF 
que não admitia a manutenção de direitos reconhecidos pelo Poder Judiciário Trabalhista, após a mudança de 
regime celetista para o estatutário instituído pela Lei 8.112/90 (RJU). 
Portanto, esse novo entendimento do STF admite que, conforme o caso concreto examinado, a Justiça Federal deve 
manter inalterados os direitos de natureza patrimonial reconhecidos pelo Poder Judiciário Trabalhista, e que não 
foram integralmente absorvidos por reajustes posteriores.  
 
Caso Concreto 
Na questão de mérito decidida no RE 1.023.750, o Relator Ministro Marco Aurélio, diz respeito a reajuste sobre o 
“adiantamento do PCCS”, devido aos servidores vinculados ao Ministério da Previdência Social. 
Esse direito foi concedido por meio do Decreto-Lei nº 2.352/87, quando, em virtude de greve, os servidores do INSS 
obtiveram um adiantamento que seria compensado com a implantação do Plano de Carreira. 
Esse adiantamento foi mantido pelo art.  8º da LEI Nº 7.686/88, que garantiu a sua correção e a sua incorporação 
ao salário e proventos de aposentadoria. 
No entanto, os reajustes garantidos pela Lei nº 7.686/88 não foram efetivados no período de janeiro a outubro de 
1988, levando os servidores a pleitearem perante a Justiça do Trabalho esse reajuste, quando obtiveram êxito na 
Reclamatória. 



Ocorre que a Justiça do Trabalho limitou a apuração das diferenças devidas à data da implantação do Regime 
Jurídico Único, quando, por disposição constitucional, os servidores estatutários passaram a ter as suas demanda 
julgadas pelo Justiça Federal. 
Em virtude desse fato foi proposta ação ordinária perante a justiça federal, objetivando a condenação da União ao 
pagamento das diferenças mensais de remuneração apuradas entre os meses de janeiro de 1991 e junho de 2010, 
referente àquele percentual que foi indevidamente suprimido. 
Passou-se, então, à discussão, que acabou agora encerrada pelo STF, da validade da sentença trabalhista, e dos 
direitos por ela assegurados, após a transposição dos servidores para o Regime Jurídico Único. 
 
Efeitos da Decisão 
Não decorre de referida decisão do STF aumento de nenhum valor para servidores públicos federais, 
que não os que foram abrangidos por essa decisão, ou com processos em situação similar. 
Apenas são destinatários do Acórdão em exame, e da tese jurídica nele firmada, os servidores públicos federais que 
antes de 1º de janeiro de 1990 (data do início dos efeitos financeiros previstos na Lei 8.112/90) eram beneficiários 
de sentenças trabalhistas transitadas em julgado e das quais tenham resultado incorporação em vencimentos, 
proventos e/ou valores de pensão de rubricas de natureza trabalhista, e que foram suprimidas no regime estatutário.  
Estas vantagens devem assim ser mantidas, com o objetivo de se evitar ocorrência de vedado rebaixamento salarial, 
mês até que sejam absorvidas integralmente por novas vantagens de natureza econômica, excluídos dos novos 
cálculos as revisões gerais anuais. 

 
'SuperPEC' pode unificar propostas de corte de gastos, entre elas, a redução de 25% de salário e 

jornada de servidores 
O programa Renda Brasil, que pretende reformular os programas sociais do governo federal para aumentar o 
benefício médio do Bolsa Família, também pode incluir os textos das Propostas de Emenda Constitucional (PECs) do 
Plano Mais Brasil (pacto federativo, emergencial e fundos públicos) que chegaram a tramitar no ano passado, mas 
empacaram no Congresso Nacional. Essa intenção do governo está sendo chamada de "SuperPEC". 
Em resumo, essas propostas criam medidas de ajuste fiscal para controlar os gastos públicos, modificam a forma 
como são distribuídos os recursos para os estados e os municípios e extinguem fundos públicos. 
A equipe técnica do Ministério da Economia acredita que discutir e votar tudo de uma vez aumenta a chance de 
aprovar a agenda de cortes de gastos do governo e de reforma administrativa. O Executivo, porém, sabe que essa 
intenção está longe de ser consenso, inclusive entre os principais articuladores no Congresso Nacional. 
Para os servidores públicos de todas as esferas (federal, estaduais e municipais), essas PECs representam a previsão 
do corte de 25% da jornada de trabalho e nos salários, proibição de concursos e vedação a reajustes e 
promoções quando os entes atingirem os gatilhos fiscais, a princípio, quando a despesa corrente exceder 95% da 
receita corrente. A equipe econômica ainda deve aprimorar na "SuperPEC" quais gatilhos serão acionados e por 
quanto tempo. Relembre alguns gatilhos das PECs: 

 
Gatilhos da PEC Emergencial (quando a despesa obrigatória ultrapassar 95% da receita corrente 

líquida ao longo de 12 meses): 
➢ Redução de 25% da jornada de trabalho e 25% de redução do salário. 
➢ Proibição de promoções na carreira, reajustes, criação de cargos, reestruturação de carreiras, concursos 

(com exceção para cargos em vacância) e criação de verbas indenizatórias. Poderão ter promoções juízes, 
membros do Ministério Público, carreiras policiais e diplomatas. 

➢ Vedação pagamentos com efeitos retroativos de despesa com pessoal, inclusive de vantagem, auxílio, bônus, 
abono, verba de representação ou benefício de qualquer natureza. 

➢ Proibição o governo de contratar dívida para bancar despesas correntes, como salários e benefícios sociais. 
➢ Suspensão de criação de despesas obrigatórias e de benefícios tributários. 
➢ Suspensão da transferência de recursos do PIS/Pasep para o BNDES. 

 
Gatilhos do Pacto Federativo (quando a despesa corrente ultrapassar 95% da receita do ano, a regra 

de ouro): 
➢ Proibição de promoções, progressões automáticas de servidores e redução de 25% da jornada de trabalho e 

dos salários. 
➢ Fim da obrigatoriedade prevista pela Constituição da revisão geral anual dos salários e proibição de 

aumentos e pagamentos retroativos, a não ser que seja por decisão judicial. 
➢ Redução de 20% de cargos em comissão e de funções de confiança gratificadas. 

 
Projeto autoriza aumento a servidor desde que decorrente de promoção ou progressão  

O Projeto de Lei Complementar 222/20 permite, durante a pandemia de Covid-19, o reajuste salarial de servidores 
públicos, desde que decorrente de promoção ou progressão na carreira. A proposta é do deputado Luis Miranda 
(DEM-DF) e tramita na Câmara. 



O texto altera a Lei Complementar 173/20, que trata do socorro financeiro a estados em razão da pandemia e 
proíbe, até 31 de dezembro de 2021, o aumento da remuneração de servidores e empregados públicos e de 
militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado, de determinação legal anterior à 
calamidade pública. 
Luis Miranda, no entanto, argumenta que as promoções e progressões concedidas a servidores e a militares ao longo 
de suas carreiras não podem ser equiparadas a reajustes ou aumentos salariais. “São medidas que compõem a 
estrutura da administração pública, condicionam-se à qualificação profissional e se atrelam à avaliação de 
desempenho funcional”, afirma. 
O parlamentar concorda que servidores devem contribuir para o enfrentamento da crise econômica provocada pela 
pandemia, mas diz que a proibição de reajustes decorrentes de promoções pode ir contra os interesses da 
sociedade. “Coloca-se em risco o aprimoramento das atividades realizadas pela administração pública e os direitos 
de seus destinatários à prestação de serviços eficientes”, argumenta. 
 
Veto 
Luis Miranda acrescenta que não se trata de resgatar nenhum dispositivo relativo ao assunto vetado pelo presidente 
Jair Bolsonaro, mas de fazer justiça. 
Ao sancionar a Lei Complementar 173/20, Bolsonaro vetou o dispositivo que autorizava reajuste salarial apenas para 
servidores civis e militares dos estados e municípios diretamente envolvidos no combate à pandemia de Covid-19, e 
também para os militares das Forças Armadas. 
Em sessão destinada a analisar o veto no último dia 20 de agosto, o Congresso Nacional manteve a proibição de 
reajustes e progressão funcional, até 31 de dezembro de 2021, para categorias de servidores públicos que atuam na 
linha de frente no combate ao coronavírus, como os de saúde, segurança pública, limpeza urbana e serviços 
funerários. 

 
Câmara aprova afastamento de gestantes do trabalho presencial durante a pandemia 

A Câmara dos Deputados aprovou no dia 26/08, proposta que torna obrigatório o afastamento da gestante do 
trabalho presencial durante o estado de calamidade pública em razão da pandemia do novo coronavírus. O texto 
segue para análise do Senado. 
Conforme o Projeto de Lei 3932/20, da deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC) e outras 15 parlamentares, a 
gestante ficará à disposição para trabalho remoto. O texto foi aprovado na forma do substitutivo apresentado pela 
relatora, deputada Mariana Carvalho (PSDB-RO), cuja redação esclarece que não haverá prejuízo à remuneração da 
gestante. 
“Além do acesso das gestantes a serviços de saúde adequados, entendo que, com urgência, deve-se diminuir o risco 
de que sejam infectadas”, disse a relatora. “O isolamento social é a forma mais eficaz de evitar a Covid-19, e 
qualquer infecção grave pode comprometer a evolução da gestação”, afirmam as autoras. 

 

 
Com mais de 110 mil mortes e 3,4 milhões de casos confirmados, no Brasil, a pandemia por covid-19 está longe 
de estar controlada. Naturalmente, é hora de evitar todo tipo de trabalho presencial que não seja imprescindível 
neste momento. No entanto, ao invés de o governo oferecer condições adequadas aos servidores e servidoras 
em trabalho remoto, capacitando-os para a execução de suas funções em suas casa, prefere transferir os custos 
da pandemia para a classe trabalhadora, enquanto desonera os bancos. A compra do mobiliário, os gastos com 
luz, telefone e internet... Tudo sairá do bolso do servidor. 
No atual momento, a importância do serviço público é ainda mais evidente. Sem os profissionais do SUS, 
quantas vidas teríamos deixado de salvar? Sem os fiscais do Ibama, quantos hectares teriam sido desmatados? 
Essa conta não deve ser paga pelo servidor! Não podemos ser conivente com um ministro da economia capaz de 
sacrificar 99% do povo brasileiro, em nome do 1% mais rico. Para ontem: #ForaGuedes #ForaBolsonaro 
#SindsepMG #EuDefendoOServicoPublico #EuDefendoOBrasil 

https://www.facebook.com/hashtag/foraguedes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVJU-kKSX90cnHEiWcUGPCpzALwdeQwQ-cUpqH9n7BkxLkeXmQXvumXJRfK6k3XZqjWlfBxzP-1T2ES76kYsWSYFLnZRh1hlyzelH1kFcxrFbPqmOT6D7rIJs6z3fFz2wev_yJM3T3_P_ddPH9Z6LiyqbFl_kFzvAOLRlpAzsRuag&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/forabolsonaro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVJU-kKSX90cnHEiWcUGPCpzALwdeQwQ-cUpqH9n7BkxLkeXmQXvumXJRfK6k3XZqjWlfBxzP-1T2ES76kYsWSYFLnZRh1hlyzelH1kFcxrFbPqmOT6D7rIJs6z3fFz2wev_yJM3T3_P_ddPH9Z6LiyqbFl_kFzvAOLRlpAzsRuag&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sindsepmg?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVJU-kKSX90cnHEiWcUGPCpzALwdeQwQ-cUpqH9n7BkxLkeXmQXvumXJRfK6k3XZqjWlfBxzP-1T2ES76kYsWSYFLnZRh1hlyzelH1kFcxrFbPqmOT6D7rIJs6z3fFz2wev_yJM3T3_P_ddPH9Z6LiyqbFl_kFzvAOLRlpAzsRuag&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/eudefendooservicopublico?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVJU-kKSX90cnHEiWcUGPCpzALwdeQwQ-cUpqH9n7BkxLkeXmQXvumXJRfK6k3XZqjWlfBxzP-1T2ES76kYsWSYFLnZRh1hlyzelH1kFcxrFbPqmOT6D7rIJs6z3fFz2wev_yJM3T3_P_ddPH9Z6LiyqbFl_kFzvAOLRlpAzsRuag&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/eudefendoobrasil?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVJU-kKSX90cnHEiWcUGPCpzALwdeQwQ-cUpqH9n7BkxLkeXmQXvumXJRfK6k3XZqjWlfBxzP-1T2ES76kYsWSYFLnZRh1hlyzelH1kFcxrFbPqmOT6D7rIJs6z3fFz2wev_yJM3T3_P_ddPH9Z6LiyqbFl_kFzvAOLRlpAzsRuag&__tn__=*NK-R


CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 
 

➢ 28/08 – 37 anos da Central Única dos Trabalhadores (CUT); 
             30 anos da Condsef; 
             Assembleia com os servidores do Incra e Ministério da Agricultura (17h); 

https://us02web.zoom.us/j/83548333904?pwd=Y0MzNzliY25BQTBHblkveTdHVlk1Zz09 
ID da reunião: 835 4833 3904 
Senha de acesso: 405017 
➢ 29/08 - Encontro Nacional dos Servidores da Agricultura e Reforma Agrária – DARA (09h); 
https://us02web.zoom.us/j/86181778041?pwd=SjZrR3BzVjZEMDJwYys3Mm1nZEdKZz09 

     ID da reunião: 861 8177 8041 
     Senha de acesso: 431062 

➢ 03/09 – Lançamento da Jornada em Defesa dos Serviços Públicos; 
➢ 05/09 - Encontro Nacional dos Servidores da Saúde (DESC); 

             Plenária Nacional da Condsef/Fenadsef. 
 

 

https://us02web.zoom.us/j/83548333904?pwd=Y0MzNzliY25BQTBHblkveTdHVlk1Zz09
https://us02web.zoom.us/j/86181778041?pwd=SjZrR3BzVjZEMDJwYys3Mm1nZEdKZz09

