
B
o

le
ti

m
 d

o

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

SINDSEP-MG realiza primeira Live Jurídica 
O SINDSEP-MG realizou hoje sua primeira live. A inciativa da live Jurídica partiu dos filiados (as) 
do Núcleo Leste de Minas, a partir da necessidade de esclarecimentos sobre o andamento dos 
processos dos quais fazem parte os servidores do Ministério da Saúde e Funasa. Mas os (as) 
filiados (as) de todo o estado puderam participar. 
Durante mais de 2 horas, os advogados da Assessoria Jurídica do SINDSEP-MG responderam às 
perguntas dos filiados (as) sobre anuênios, 3,17%, 28,86%, PSS sobre 1/3 de férias, Gacen, entre 
outros. Foi grande o número de perguntas enviadas tanto pelo perfil do SINDSEP-MG no Facebook 
quanto no canal do Sindicato no Youtube que algumas não foram respondidas durante a live. Mas 
os (as) filiados (as) não devem se preocupar, pois todas as perguntas serão respondidas e 
enviadas aos contatos deixados com as secretárias dos Núcleos Regionais. 
Para aqueles que não puderam assistir à live, basta entrar no canal do SINDSEP-MG no Youtube e 
assistir. A live ficou gravada. 
 
Próximas lives 
Para manter o (a) filiado (a) informado (a) sobre seus processos enquanto o atendimento 
presencial do Departamento Jurídico do Sindicato não retorna por causa da pandemia, novas lives 
já estão programadas. Nesta sexta-feira, dia 03/07, acontece a live jurídica com os trabalhadores 
da Ebserh. E na próxima semana, já está programada outra live. Fiquem atentos! Participem! 
Curtam a página do SINDSEP-MG no Facebook e inscrevam-se no canal do Sindicato no Youtube. 
Todas as transmissões serão feitas por lá! 

 

 
Os Advogados da Assessoria Jurídica responderam às perguntas dos (as) filiados (as), mediados pela 

diretora da Secretaria de Assuntos Jurídicos do SINDSEP-MG, Maria da Conceição Oliveira. 



O Dia Nacional de Lutas pela derrubada do veto acontece nesta quinta (02/07) 
Esta quinta-feira (2 de julho) será marcada como o Dia Nacional de Lutas pela derrubada de vetos 
do presidente Jair Bolsonaro que congelam salários e uma série de direitos de quase 12 milhões 
de servidores em todo o Brasil até o final de 2021. Para cobrar a derrubada dos vetos, por parte 
dos parlamentares, os servidores estão sendo convocados a enviar mensagens aos deputados e 
senadores por meio da internet. 
A Confederação dos Trabalhadores no Serviços Públicos Federal (Condsef/Fenadsef), a Federação 
Nacional dos Servidores Públicos Estaduais e do Distrito Federal (Fenasepe), a Confederação dos 
Trabalhadores no Serviço Público Municipal (Confetam) e a Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Seguridade Social (CNTSS) se uniram e produziram uma carta a ser enviada 
aos parlamentares.   
A carta cobra a derrubada de veto que retira quatro dispositivos da Lei Complementar 173/20, de 
auxílio a Estados e Municípios. Ela também aponta oito alternativas que poderiam ser adotadas 
para superar a crise sem atacar os trabalhadores, sejam do setor público como da iniciativa 
privada. E o desemprego no Brasil só cresce. O número de desempregados — pessoas que 
procuraram emprego, sem conseguir — somou 12,71 milhões de março a maio, 3% acima do 
trimestre móvel anterior (mais 368 mil pessoas). Isso sem falar dos que já desistiram de procurar 
emprego por falta de qualquer perspectiva.  
 

 
 
Alternativas à crise 
Ao invés de atacar os direitos e salários dos trabalhadores, os caminhos para superação da crise, 
segundo a carta das entidades estaria na revogação imediata da Emenda Constitucional 95/2016, 
que congelou os investimentos públicos por 20 anos, na suspensão imediata do pagamento da 
dívida pública, na instituição do Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF) e na criação da 
Contribuição Social sobre Altas Rendas de Pessoas Físicas (CSPF). A carta aponta ainda como 
solução a criação de alíquota adicional extraordinária temporária sobre lucro de instituições 
financeiras, a revogação da isenção de Imposto de Renda de pessoas físicas sobre lucros e 
dividendos distribuídos ou remetidos ao exterior e o investimento em assistência social.  



Por último, mas não menos importante, as entidades reivindicam a manutenção e realização de 
concurso público em diversas áreas, como forma de fortalecer o Serviço Público mais eficaz e 
eficiente para o atendimento do alto contingente de cidadãos brasileiros cada vez mais 
necessitados.   
No Brasil, milhões de brasileiros estão sofrendo com o desemprego e os trabalhadores estão 
vendo seus direitos serem roubados por este governo por meio de uma política econômica 
ultraliberal nociva, que reduz drasticamente os investimentos em políticas sociais e privilegia os 
empresários. Estamos passando por uma situação de tragédia mundial com a pandemia do novo 
coronavírus que está fazendo com que vários países, ao redor do mundo, passem a investir 
fortemente em políticas públicas. E o que faz o governo Bolsonaro? Exatamente o contrário. 
Reduz os investimentos no setor público. 
Na carta aos parlamentares, as entidades perguntam: "É justo reduzir o salário de quem está na 
linha de frente da batalha contra o novo coronavírus? E lembram a previsão de que, até 2026, os 
servidores públicos federais irão perder metade do poder de compra por congelamentos 
acumulados. Enquanto isso, a balança comercial brasileira, somando Indústria Extrativa, Indústria 
de Transformação, Agropecuária e outros setores empresariais, registrou superávit de US$ 1,599 
bilhão e corrente de comércio de US$ 6,309 bilhões, na segunda semana deste mês de 
junho/2020. 
 

Ministério Público Federal pede que Justiça suspenda nomeação de presidente da 
Funarte 

O Ministério Público Federal (MPF) propôs ação para suspender a nomeação do presidente 
da Funarte, Luciano da Silva Barbosa Querido. De acordo com o MPF, Luciano, que também é ex-
assessor de Carlos Bolsonaro, não possui a formação específica ou a experiência profissional 
necessária para exercer a função. 
Nomeado em maio de 2020 para assumir o cargo, Luciano é bacharel em direito e trabalhou 
na Câmara Municipal do Rio de Janeiro de 2002 a 2017 como gestor responsável pela editoração e 
confecção de boletins informativos sobre atividades legislativas. 
Porém o cargo para o qual ele foi nomeado agora, DAS de nível 6, exige experiência profissional 
de, no mínimo, cinco anos em atividades correlatas às áreas de atuação do órgão; ter ocupado 
cargo comissionado, equivalente a DAS de nível 3 ou superior em qualquer Poder por, no mínimo, 
três anos; ou, possuir títulos de mestre ou doutor em área correlata às áreas de atuação do órgão 
ou em áreas relacionadas às funções do cargo. 
 
Riscos ao funcionamento da Funarte 
Em nota, o MPF argumentou que a nomeação de Luciano: “Oferece grave risco ao próprio 
funcionamento da Funarte, com a possibilidade de que diretrizes técnicas sejam distorcidas, de 
lentidão ou até mesmo de interrupção nos serviços desempenhados pela Fundação, causando 
reais prejuízos na gestão e fomento à atividade produtiva artística brasileira se for mantido no 
cargo”. 
“Qualquer que seja o resultado, o prognóstico é grave. Estamos diante da probabilidade de 
desempenho de atividade negligente, imperita ou a interrupção total do exercício de relevantes 
funções públicas”, ressalta o procurador da República Antônio do Passo Cabral, que assina a ação.  
O MPF acrescenta que a nomeação de Luciano também estaria descumprindo os princípios 
constitucionais da legalidade, da eficiência e da impessoalidade. 
Por fim: “Teria havido também desvio de finalidade de persecução do interesse público, pois o 
Ministério do Turismo atribuiu funções públicas a uma pessoa cuja experiência profissional é 
incompatível com as atividades a serem exercidas”, afirma a nota. 
 

 
Aprovado projeto de combate a Fake News 

O PL 2.630/2020 cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, 
com normas para as redes sociais e serviços de mensagem como WhatsApp e Telegram. A 



intenção é evitar notícias falsas que possam causar danos individuais ou coletivos e à democracia. 
O texto segue para a Câmara dos Deputados. 
As novas regras se aplicam às redes sociais e aos aplicativos de mensagem que tenham pelo 
menos dois milhões de usuários. A lei vale também para redes e aplicativos estrangeiros, desde 
que ofereçam seus serviços ao público brasileiro. Os provedores menores deverão usar a lei como 
parâmetro para o combate à desinformação e para dar transparência sobre conteúdos pagos. As 
normas não atingem as empresas jornalísticas. 
 
Bolsonaro sinaliza veto 
Para um governo que foi eleito com base em notícias falsas não é nenhuma surpresa. Em 
conversa com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro criticou o projeto que visa o combate à 
disseminação das fake news (PL 2630/2020 e afirmou que ele não irá vingar. “Acho que na 
Câmara vai ser difícil ser aprovado. Agora, se for, cabe a nós ainda a possibilidade do veto. Eu 
acho que não vai vingar esse projeto aí não”, disse Bolsonaro.  
Entre os principais pontos do texto estão: obrigação de as plataformas excluírem contas 
falsas;  rastreabilidade de mensagens encaminhadas por aplicativos como WhatsApp e Telegram; 
proibição de contas automatizadas não identificadas como tal; obrigação de que plataformas de 
redes sociais tenham sede e representante no Brasil; e oferecimento de mecanismo para que o 
usuário peça revisão após remoção de postagens. 
Foi retirada a exigência documento de identidade e número de celular para cadastro nas redes 
sociais. Depois de várias idas e vindas, o relator estabeleceu que só haverá pedido de confirmação 
da identidade em caso de denúncias, quando houver indícios de contas inautênticas ou 
automatizadas não identificadas ou ainda por ordem judicial. 
“Tem que ter liberdade. Ninguém mais do que eu é criticado na internet. E nunca reclamei. E no 
meu Facebook, quando o cara faz baixaria, eu bloqueio. É um direito meu”, alegou Bolsonaro. 
O presidente também levantou dúvidas sobre a votação pelo sistema de deliberação remota. 
Segundo ele, um senador afirmou que se equivocou na votação virtual e registrou voto favorável 
quando a intenção era votar contrário. 
 


