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

 Jornada em Defesa dos Serviços Públicos será lançada dia 03/09 

A Jornada em Defesa dos Serviços Públicos será lançada no dia 03/09, em ato online com a 
participação de entidades sindicais e parlamentares que se posicionaram contra a proposta de 
reforma administrativa que o governo quer executar. O objetivo do evento, que ainda contará 
com dois seminários informativos no mês de setembro, é sistematizar os desmontes e as ameaças 

aos trabalhadores da administração pública, além de apresentar propostas de resistência aos 
ataques do governo de Jair Bolsonaro. 
A atividade terá início às 18 horas, com previsão de término às 21 horas, e será transmitida ao 

vivo pelas páginas de Facebook e Youtube da Condsef/Fenadsef. Entidades que participam da 
construção também compartilharão o ato em suas redes sociais. "É importante que todas e todos 
marquem na agenda, compartilhem com seus colegas, divulguem e dialoguem com pessoas 

próximas sobre a necessidade de participação", convida o Secretário-geral da Confederação, 
Sérgio Ronaldo da Silva.  
 

 
"Com o argumento falho de uma suposta necessidade de economia do Estado em tempos de 
pandemia, o governo quer encerrar serviços públicos para dar espaço para a iniciativa privada. É 

um ataque inconstitucional, mas que atropelará a população se ela não se mobilizar para proteger 
o que é seu por direito", complementa. 
 

Seminários previstos 
O ato desta semana dá início a uma programação de seminários que serão realizados neste mês 
de setembro. No dia 10, o tema de debate é "Mitos e verdades sobre serviços, servidores 

públicos, as empresas públicas e estatais e seus trabalhadores". No dia 24, é vez de se discutir 
"Privatizações, desnacionalização do patrimônio e das riquezas nacionais". As atividades serão 
sempre às 18 horas, com transmissão ao vivo pelo Facebook e Youtube da Condsef/Fenadsef. 

 



Deputado recolhe assinaturas para PEC que limita a R$ 6 mil teto do funcionalismo 
O deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP), autor da PEC 2/2020 que permite o trabalho legal a 

partir de 14 anos, está recolhendo assinaturas para uma proposta que visa limitar a R$ 6 mil a 
remuneração do serviço público, ou seja, o teto do Regime Geral de Previdência Social. 
Atualmente, o teto é de R$ 39.293, para um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) — 

realidade que é completamente distante da grande maioria dos servidores. Para ser protocolada, a 
PEC precisa ter a assinatura, mínima, de 171 deputados.  
Essa e outras propostas que circulam no Congresso visam, tão somente, colocar nas costas dos 

servidores a conta da crise causada pela pandemia do novo coronavírus. A ideia do deputado é 
tornar o auxílio emergencial "permanente". No entanto, para viabilizar a medida querem limitar ou 
reduzir os salários de servidoras e servidores. Vale lembrar que foi congelado qualquer t ipo de 
reajuste salarial até dezembro de 2021.  

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) confirmou a unificação da PEC 186/19 
(Emergencial) e 188/19 (Pacto Federativo), que serão apensadas à PEC 438/2018, do deputado 
federal Pedro Paulo (DEM-RJ) e estabelece a possibilidade de diminuição de despesas e corte em 

até 25% na jornada e salários de servidores públicos.  
E outra mudança estrutural no funcionalismo vai ocorrer com a Reforma Administrativa. Na última 
semana, durante almoço com o Maia, Jair Bolsonaro sinalizou que o governo enviará a proposta 

em até 60 dias.  
O momento é de unidade de toda a categoria em defesa do serviço público e dos servidores. A 
Fenajufe reitera pressão sobre os deputados e senadores que apoiam tais propostas e pressão, 

também, sobre os aliados políticos desses parlamentares que disputarão as eleições estaduais. A 
Federação acompanha, por meio das Assessorias Parlamentar e Jurídica, todas as movimentações 
do parlamento e está atenta na defesa da categoria. 

 
Aposentadoria de servidor: tempo mínimo no cargo em carreiras escalonadas é 

contado a partir do ingresso 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que, para as carreiras escalonadas, o prazo 

mínimo de cinco anos para que um servidor público se aposente com os proventos integrais do 
cargo que estiver ocupando deve ser contado a partir do efetivo ingresso na carreira. Ainda de 
acordo com a decisão, a restrição, instituída pela Emenda Constitucional (EC) 20/1998 (artigo 8º, 

inciso II), é aplicável somente aos servidores que, na data da sua publicação, ainda não reuniam 
os requisitos necessários para a aposentadoria.  
A decisão, por maioria de votos, foi proferida no Recurso Extraordinário (RE) 662423, com 

repercussão geral (Tema 578), na sessão virtual encerrada em 21/8 e vai orientar a resolução de 
586 processos semelhantes sobrestados em outras instâncias.  
 

Tempo mínimo  
O RE foi interposto pelo Estado de Santa Catarina contra decisão do Tribunal de Justiça local (TJ-
SC) que autorizou a aposentadoria com proventos integrais de um membro do Ministério Público 

estadual como procurador de Justiça, cargo final da carreira, mas exercido por apenas quatro 
anos. No recurso ao STF, o governo estadual afirmava que o servidor público não poderia se 
aposentar no cargo de procurador, pois não havia permanecido em exercício pelo prazo mínimo 
de cinco anos exigido pela regra constitucional.  

 
Equilíbrio atuarial  
Em voto pelo desprovimento do recurso, o relator, ministro Dias Toffoli, observou que a alteração 

introduzida pela EC 20/1998 tinha como objetivo garantir um tempo mínimo e razoável de 
contribuição, a fim de preservar o equilíbrio atuarial do sistema previdenciário e coibir as situações 
em que o indivíduo ingressava no serviço público, contribuía por brevíssimo tempo e, na 

sequência, requeria a aposentadoria com proventos integrais.  
 
Carreiras escalonadas  



Segundo o ministro, a interpretação literal da norma se refere apenas aos chamados cargos 
isolados, em que o servidor é empossado para exercer funções específicas, sem a possibilidade de 

promoção. Nas carreiras escalonadas em diversos níveis, como a de procurador de Justiça, a 
expressão “cargo” deve ser compreendida como “carreira”, de maneira que a exigência será de 
cinco anos de efetivo exercício. Seguiram esse entendimento os ministros Alexandre de Moraes, 

Rosa Weber, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes.  
Ficaram parcialmente vencidos os ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Cármen Lúcia e Roberto 
Barroso. Eles entendem que a exigência de permanência mínima no cargo se aplica também às 

carreiras escalonadas e que, caso o servidor não tenha cinco anos no patamar da carreira em que 
se aposentar, os proventos deverão ser os correspondentes ao nível imediatamente anterior.  
 
Tese  

A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte:  
1) "Ressalvado o direito de opção, a regra de transição do art. 8º, inciso II, da Emenda 
Constitucional nº 20/98 somente se aplica aos servidores que, quando da sua publicação, ainda 

não reuniam os requisitos necessários para aposentadoria. 
2) Em se tratando de carreira pública escalonada em classes, a exigência instituída pelo art. 8º, 
inciso II, da Emenda Constitucional nº 20/98, de cinco anos de efetivo exercício no cargo no qual 

se dará a aposentadoria, deverá ser compreendida como cinco anos de efetivo exercício na 
carreira a que pertence o servidor". 
 

Maioria do STF é a favor da averbação de tempo de serviço especial para servidor 
Seis ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) votaram a favor da possibilidade de aplicação 
das regras do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para o servidor público averbar o tempo 

de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à 
integridade física, com acréscimo do tempo em 40% para homens e 20% para mulheres. 
O julgamento sobre o tema iniciou no dia 12 de junho e ainda não acabou, pois faltam quatro 
votos, mas já formou a maioria necessária para a decisão que deverá ser seguida pelos órgãos  

Atualmente, a contagem desse tempo não é reconhecida para os servidores públicos, por ausência 
de regulamentação da conversão. 
O Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP) participou como amicus curiae (amigo da 

corte, quando a instituição pode fornecer subsídios para as decisões dos tribunais) do processo 
defendendo a possibilidade constitucional da conversão diante da ausência de incompatibilidade 
prevista no artigo 40 da Constituição Federal. 

“Não se pode impossibilitar a contagem de tempo diferenciado desses cidadãos que exerceram 
atividades expostos a prejuízos à saúde e integridade física”, explica Nazário Nicolau Maia 
Gonçalves de Faria, diretor adjunto de atuação judicial do IBDP, que representou o instituto no 

julgamento do Tema 942. 
O advogado argumentou que o reconhecimento do direito do servidor público ao tratamento 
diferenciado para fins de aposentadoria de seu tempo exposto a condições que prejudique a 

saúde ou integridade física é de suma importância para proteção do trabalhador, bem como, 
garantir a eficácia do dispositivo constitucional. 
“Sem o direito a conversão desse tempo estaríamos prejudicando a própria essência da 
aposentadoria especial”, conclui. 

 
CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 

➢ 03/09 – Lançamento da Jornada em Defesa dos Serviços Públicos; 

➢ 05/09 - Encontro Nacional dos Servidores da Saúde (DESC); 
             Plenária Nacional da Condsef/Fenadsef 

➢ 10/09 - Reunião preparatória da Comissão da Condsef/Fenadsef; 

  4ª Reunião da MNNP/Ebserh - Exercício 2020; 
➢ 12/09 - Encontro Nacional dos Servidores Civis dos Órgãos Militares (DOMC); 
➢ 19/09 - Encontro Nacional dos Servidores da Segurança e Advocacia Pública (DESAP). 



 

 
I NÃO À REFORMA ADMINISTRATIVA I  

Apesar de ainda não ter sido entregue pelo governo, o projeto de Reforma Administrativa segue 
como a principal pauta para os parlamentares e para a sociedade brasileira. Baseada em 
princípios ultraneoliberais, a Reforma promete congelar despesas públicas para não realização de 

concursos e não concessão de aumentos ao funcionalismo; substituir servidores de carreira por 
temporários, terceirizados, concessões e organizações do terceiro setor; e facilitar a demissão e 
redução salarial de servidores.  
 

I O FUTURO REPETINDO O PASSADOI  
A famosa granada de Paulo Guedes, no bolso dos servidores, é uma volta ao tempo. É o avanço 
do passado, do patrimonialismo, de servidores subservientes, sem formação específica, sem 

concurso, escolhidos pela benção de um padrinho político e de menos direitos e serviços públicos 
à população que mais precisa.  
Diante da pandemia, até mesmo os maiores críticos do serviço público neste país se viram na 

obrigação de mudar seus discursos. Ficou claro para todos a relevância do Sistema Único de 
Saúde [SUS], da segurança pública e dos serviços sociais prestados pelo Estado nos três níveis 
administrativos.  

Acompanhe nossa campanha, servidor. Saiba tudo sobre essa tentativa de destruir seus direitos e 
lute com a gente pelo derrubada deste projeto! 
#NaoaReformaAdministrativa #ResistenciaSim #RetiradaDeDireitosNunca 

 
 


