
Ano XIX Nº 4085 
27 de Outubro de 2020 

Terça-feira  

Jurídico Informa 

O 
 Sindsep/MA através da Se-
cretaria de Assuntos Jurídi-
cos e Institucionais, vem por 

meio desta nota, prestar esclarecimen-
tos sobre o recente julgamento do 
STF do Tema nº 942, de Repercussão 
Geral, em que foi reconhecido o direi-
to dos servidores públicos à averba-
ção do tempo de serviço prestado em 
condições especiais, nocivas à saúde 
ou à integridade física, com a conver-
são do tempo especial em comum, 
para fins de concessão da aposentado-
ria voluntária ou à revisão de aposen-
tadoria já concedida.  

Vale registrar que, antes dessa 
decisão, o STF já havia reconhecido 
o direito à conversão do período an-
terior à Lei nº 8.112/90 e, através da 
Súmula Vinculante nº 33, já havia 
reconhecido a possibilidade de con-
cessão da aposentadoria especial 
para quem tivesse cumprido 25 anos 
de trabalho em condições especiais 
(se o trabalho especial foi em mine-
ração subterrânea com exposição a 
agentes físicos químicos ou biológi-
cos, o tempo é reduzido para 15 
anos, e, se houve exposição ao ami-
anto ou foi trabalho realizado em 
mineração subterrânea, sem exposi-
ção a agentes físicos, químicos ou 
biológicos, é reduzido para 20 anos).  

A assessoria jurídica do Sin-
dsep/MA integra o Coletivo Nacio-
nal de Advogados de Servidores Pú-
blicos - CNASP, que é composto 
pelos escritórios que obtiveram essa 
vitória perante o STF e que ainda 
está discutindo sobre questões com-
plexas, como a dos meios de com-
provação da efetiva realização do 
trabalho em condições especiais, as 
quais ainda precisam ser amadureci-
das para que a atuação precipitada 
na primeira instância não compro-
meta o direito dos servidores.  

Mas já nos colocamos à dis-
posição para analisar os casos de 
quem pretende antecipar a sua apo-
sentadoria ou a data de aquisição do 
direito ao abono de permanência. 

Sindsep/MA realiza Live em come-
moração ao seu aniversário de 30 

anos e Dia do Servidor Público 

Amanhã, 28 de outubro, 
Dia do Servidor Público, o 
Sindsep/MA irá realiza uma 
programação que terá como 
finalidade não somente home-
nagear os seus filiados pela 
data, mas também a de come-
moração dos 30 anos de funda-
ção da entidade. 

Para celebrar as datas, a 
entidade vai realizar uma LI-
VE em alusão ao seus aniver-
sário com a participação das as 
cantoras Lêda Nascimento, Fá-
tima Passarinho, Tereza Canto 
e Flávia Bittencourt, além dos 
cantores Joãozinho Ribeiro e 
Vanderson Monteiro. 

O evento vai acontecer 
Ao Vivo pela TV Alternativa 
Canal 19.1, e pelo canal You-
tube/sindsepmaranhao, das 16 
às 18h. 

Durante a LIVE vai 
acontecer o momento ecu-
mênico, político, artístico e 
em cada bloco serão feitos 
sorteios de brindes para as 
pessoas que estiverem assis-
tindo à Live. 

Para participar dos sor-
teios as pessoas devem dei-
xar seus comentários no post 
oficial da Live (Youtube/
sindsepmaranhao) com a sua 
matrícula Siape. 
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28 de outubro: 
Vem aí o Dia 
do Servidor 

 
Depois de participar de 

um dia nacional de lutas com 
atividades em todo o Brasil 
contra a reforma Administrati-
va em 30 de setembro, a Con-
dsef/Fenadsef e suas filiadas 
integram mais um dia com atos 
nas principais capitais e cidades 
do país.  

Amanhã, dia 28, Dia do 
Servidor, será o Dia Nacional 
do "Eu Luto Pelos Serviços Pú-
blicos". Entre as ações está o 
amplo debate sobre a constru-
ção e deflagração de uma greve 
geral do setor que não está des-
cartada.  

A Condsef/Fenadsef reali-
za uma live na quarta, às 18 
horas, onde discute a importân-
cia dos servidores na garantia 
de direitos constitucionais dos 
brasileiros e discute próximas 
ações contra a reforma Admi-
nistrativa e em defesa dos ser-
viços públicos.  

Fonte: Condsef 


