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

Um a cada seis servidores da União poderá se aposentar nos próximos 5 anos 
Dados da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia mostram que, nos próximos cinco anos, 91.849 
servidores do Executivo federal estarão em idade de se aposentar. Eles representam 16,2% da força ativa 
de trabalho, de 564.848 funcionários. Desse total, segundo o Boletim Estatístico da Administração Pública, 
que será lançado nesta quinta-feira, 20.114 poderão engrossar a folha de inativos neste ano. 
Segundo o secretário de Gestão do ministério, Cristiano Heckert, além dos servidores próximos de atingir 
as condições de se aposentar, o governo conta com 67 mil pessoas que poderiam ter parado de trabalhar, 
mas continuam exercendo as funções. Como são consideradas estratégicas no serviço público, recebem o 
abono de permanência. Para o ministério, é mais barato pagar esse adicional, que custa mais de R$ 1 
bilhão por ano, do que ampliar gastos com aposentadorias e ter de repor as vagas. 
A determinação do Ministério da Economia, pelo menos até o fim de 2021, é de fazer o mínimo possível de 
concursos públicos. As seleções estão permitidas apenas para preencher funções consideradas essenciais. 
Nas contas do governo, não há porque inchar a máquina federal, pois, em média, o Tesouro banca os 
servidores por 60 anos. Heckert destaca que o avanço da tecnologia está permitindo expressiva economia 
ao governo. Do início de 2019 até agora, a digitalização dos serviços permitiu que a sociedade poupasse 
R$ 1,8 bilhão. 
“Claro que vamos continuar precisando de pessoas, mas tudo o que for possível será automatizado. Dos 
3.740 serviços prestados pelo governo, 2.231 já estão digitalizados”, afirma o secretário. Ele ressalta que é 
preciso olhar cada órgão de forma isolada. No Incra, por exemplo, dos 3.547 servidores da ativa, 1.094 
estarão aptos a se aposentar nos próximos cinco anos. No Ministério da Cidadania, de 1.457 ativos, apenas 
89 reunirão condições de parar de trabalhar até 2025. 
 
Comissionados 
Outro ponto relevante do boletim estatístico é a composição dos cargos em comissão. Mais da metade dos 
cargos de Direção e Assessoramento Superior (DAS) do Executivo federal éocupado por servidores: 5.579 
(55,9%) do total de 10.136. No caso das funções e gratificações comissionadas, que só podem ser 
exercidas por funcionários concursados, das 93.617 existentes, 84.470 estão preenchidas. De todos esses 
cargos, 41,1% são ocupados por mulheres e 58,9%, por homens. 
O fato de haver mais homens em cargos comissionados — muitos, de chefia — reflete as desigualdades 
que ainda imperam no serviço público, reconhece o secretário. No geral, dos servidores da ativa, 52,8% 
são homens e 47,2%, mulheres. “Essa desigualdade é fruto de um processo histórico, mas a diferença vem 
diminuindo ano a ano, porque mais mulheres estão fazendo concursos”, diz. “Ainda não temos a equidade 
de gênero e de raça que gostaríamos no serviço público, mas há avanços importantes.” 
 

Deputado vê movimento favorável a aprovação de PEC dos intoxicados 
Entidades filiadas à Condsef/Fenadsef em todo o Brasil movimentam uma campanha pela aprovação da 
PEC 101/19, de autoria do deputado federal Mauro Nazif, que busca garantir direito a plano de saúde e 
assistência a servidores intoxicados da ex-Sucam, Funasa e Ministério da Saúde.  
Uma petição online foi lançada na semana passada e até o momento coletou quase 3 mil assinaturas, mas 
as entidades esperam reunir um milhão em apoio à causa que chegou a ser reconhecida como questão 
humanitária pela então ministra de Direitos Humanos, Maria do Rosário. Apesar da luta histórica, no 
entanto, os agentes de saúde pública nunca conseguiram que o Estado assumisse a responsabilidade por 
acidente de trabalho.  



Para Nazif, há um movimento interessante e favorável à matéria, no entanto, a mobilização popular será 
fundamental para que o Congresso Nacional aprove a PEC. A matéria está na Câmara dos Deputados onde 
aguarda início de tramitação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).  
Uma comissão especial a partir da apreciação na CCJ precisa ser constituída, mas com a pandemia 
ocasionada pelo novo coronavírus nenhuma comissão foi instaurada. Além de precisar de, no mínimo, 308 
votos na Câmara, é preciso também uma pressão popular capaz de driblar obstáculos que podem ser 
impostos pelo governo. "A participação dos sindicatos será fundamental. A intenção da PEC é importante, 
muitos deputados tem nos procurado para se inteirar do assunto, mas essa pressão popular será essencial 
para garantir o andamento da matéria", comenta o autor da proposta.  
 
Luta antiga  
A luta dos intoxicados oriundos da ex-Sucam é antiga. Desde 1994 a Condsef/Fenadsef e suas filiadas 
atuam em defesa desses servidores. Muitos perderam a vida de forma precoce e os sobreviventes carecem 
cada vez mais de apoio já que a maioria não tem condições de arcar com tratamentos e medicamentes e 
não podem pagar por um plano de saúde.  
A PEC prevê assistência para as categorias mais atingidas pela contaminação por inseticidas e substâncias 
usadas no combate a endemias, admitidos até 31 de dezembro de 1988, data do último concurso da 
Sucam. Uma vez aprovada, a PEC é promulgada e já passaria a valer, não necessitando de sanção 
presidencial. Mas o caminho até lá é longo.  
Um farto dossiê construído com participação de entidades de diversos estados já foi entregue a 
representantes do Legislativo e do Executivo, incluindo o Conselho Nacional de Saúde. "Nenhuma 
autoridade federal pode alegar desconhecimento da matéria", destaca Praxedes. O dossiê conta com 
relação de óbitos, laudos e deixa claro a gravidade do problema.  
 
Engajamento 
Nos debates já travados sobre o tema, Ademar lembrou da tentativa de um representante da Funasa de 
culpar o estilo de vida dos sucanzeiros pelas doenças adquiridas, algo inadmissível. Esses servidores se 
submeteram a jornadas extenuantes para salvar a população brasileira de doenças graves como malária, 
febre amarela, doença de chagas. Muitos dormiam em cima de sacos de veneno, transportavam de modo 
inadequado o material de trabalho também por não serem orientados de forma adequada sobre os riscos 
que corriam. O sindicalista convocou a categoria a ajudar na mobilização pela coleta de assinaturas. 
"Nossos companheiros sempre foram aguerridos na busca por seus direitos. Não pode ser agora que 
vamos desanimar", frisou. Todo apoio é importante, da família, amigos, redes de contato, destacam os 
sindicalistas. 
Gilberto Jorge lembrou ainda que muitos seguem na linha de frente do combate a doenças graves no País. 
É o caso da dengue, o trabalho de prevenção não para mesmo nessa época de pandemia. "Temos 
conhecimento de companheiros que faleceram de Covid-19. A tarefa de defender a vida da população 
brasileira continua para muitos desses servidores", aponta. A expectativa é de que até o dia 30 de agosto a 
campanha pela coleta de assinaturas alcance bons resultados. "Quem está morrendo não pode esperar. 
Muitos desses companheiros estão sem qualquer assistência. Nossa luta é urgente", acrescentou 
Praxedes. A morte precoce é outra marca trágica dessa realidade. O número de sucanzeiros que morre 
abaixo dos 60 anos é enorme. 
O objetivo é promover uma atividade de entrega de assinaturas ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. 
No processo, a pressão popular será determinante. Nazif reforçou a importância da participação dos 
sindicatos. "É momento da categoria valorizar seus sindicatos. Precisamos avançar nas comissões, 
promover esse debate, buscar audiências virtuais. Se os servidores querem ter conquistas será através dos 
seus sindicatos", pontuou o deputado.  
A Condsef/Fenadsef vai encaminhar ofício solicitando audiência pública e também buscar apoio da Frente 
Parlamentar em Defesa dos Serviços Públicos na articulação de forças no Congresso. Se você ainda não 
assinou a petição online deixe seu apoio aos trabalhadores intoxicados da ex-Sucam e ajude a dar 
dignidade a quem dedicou a vida para salvar vidas de milhões de brasileiros.   

 
Receita Federal adia retorno das atividades presenciais 

A Receita Federal comunicou por meio de nota, a prorrogação, até 31 de agosto, das medidas temporárias 
em consequência da pandemia do coronavírus (Covid-19), conforme a Portaria RFB nº 4.105/2020, 
publicada no Diário Oficial da União. “A restrição temporária do fluxo de contribuintes nas unidades de 



atendimento visa à proteção dos contribuintes que procuram os serviços, bem como a proteção dos 
servidores que ali trabalham”, justifica. 
Com isso, vários procedimentos administrativos permanecem suspensos, como emissão eletrônica 
automatizada de aviso de cobrança e intimação para pagamento de tributos; notificação de lançamento da 
malha fiscal da pessoa física; e procedimento de exclusão de contribuinte de parcelamento por 
inadimplência de parcelas; 
O prazo para atendimento a intimações da Malha Fiscal da Pessoa Física e apresentação de contestação a 
Notificações de Lançamento, também da Malha Fiscal PF, e dos despachos decisórios dos Pedidos de 
Restituição, Ressarcimento e Reembolso, e Declarações de Compensação ficam prorrogado até o dia 31 de 
agosto. 
 
Folha de pagamento de órgãos públicos 
O Projeto de Lei 3867/20 estabelece que a Secretaria da Receita Federal publique, em sua página na 
internet, informações relativas à contabilidade e às folhas de pagamentos dos órgãos da administração 
direta, das autarquias, das fundações e das empresas públicas da União, dos estados, do Distrito Federal e 
dos municípios. 
Esta publicação deverá ocorrer em até 30 dias após o recebimento das informações pela Receita. Os 
órgãos listados já são obrigados a informar dados relativos ao ano anterior até 30 de abril de cada ano. 
A proposta foi apresentada pelo deputado Delegado Marcelo Freitas (PSL-MG) e tramita na Câmara dos 
Deputados. O projeto acrescenta a medida à Lei Orgânica da Seguridade Social. 
Freitas explica que o objetivo é proporcionar maior transparência e fiscalização dos gastos de recursos 
públicos, permitindo que a população tenha acesso aos dados. “Funcionários ‘fantasmas’, servidores que 
deveriam prestar serviços à administração pública, mas que trabalham para particulares mesmo sendo 
remunerados pelos cofres públicos, seriam mais facilmente detectáveis se houvesse uma ampla divulgação 
dos gastos”, exemplifica. 
Ainda segundo o deputado, a medida permitiria ao segurado obrigatório do Regime Geral da Previdência 
Social acompanhar a regularidade da informação das suas remunerações, evitando prejuízos quando do 
requerimento e concessão de benefício previdenciário. 
Delegado Marcelo Freitas lembra também que o Superior Tribunal de Justiça (STF) já pacificou que a 
divulgação oficial da remuneração de servidores públicos na internet é legítima. 
 

Proposta de suspensão do pagamento de empréstimos consignados chega à Câmara 
dos Deputados 

O Projeto de Lei 1328/2020, de autoria do senador Otto Alencar (PSD/BA), que pretende suspender 
temporariamente os pagamentos das prestações das operações de créditos consignados em benefícios 
previdenciários, chegou à Câmara dos Deputados. O texto foi aprovado pelo Senado Federal em 18 de 
junho. 
A proposta suspende por 120 dias os pagamentos de empréstimos consignados em remunerações, salários, 
proventos, pensões e benefícios previdenciários de servidores públicos, ativos e inativos, empregados 
públicos e privados, bem como de pensionistas. As referidas prestações serão convertidas em parcelas 
extras subsequentes à data de vencimento da última parcela prevista no contrato. 
De acordo com o texto, também será permitido que o empregado que venha a ser demitido até 31 de 
dezembro de 2020 possa transferir o saldo devedor do empréstimo consignado para um contrato de 
empréstimo pessoal, com as mesmas condições de prazo e taxas de juros originalmente pactuadas, 
acrescidas de carência de 120 dias. 
Devido a importância do tema, já foram apresentados dois requerimentos com pedido de urgência (2052 e 
2097). 
 


