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

 Condsef/Fenadsef alerta para violação de direitos e abusos trabalhistas 
O Escritório Wagner Advogados Associados, que presta assessoria jurídica à Condsef/Fenadsef, concluiu, 
na análise técnica da Instrução Normativa nº 65 da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do 
Governo Federal, que será necessário acompanhar atentamente as regulamentações internas do órgãos, 
uma vez que há margem para lesão à direitos dos servidores públicos. Os especialistas também salientam 
que é importante observar a fixação das metas a serem cumpridas em teletrabalho, que não poderão ser 
exorbitantes para não prejudicar a saúde física e mental dos trabalhadores.  
A IN que torna o teletrabalho opção permanente aos órgãos foi publicada no Diário Oficial em 31 de julho  
e valerá a partir de 1º de setembro. Entidades sindicais representativas da categoria de servidores públicos 
não foram ouvidas e a decisão unilateral preocupa. De acordo com a análise jurídica, um p onto  po lêmico 
que merecerá atenção é a previsão de que a estrutura física e tecnológica, incluindo custos de internet, 
energia, telefone e segurança da informação, caberá ao trabalhador, sem previsão de remuneração para 
isso.  
Percebe-se a intenção da administração de conter gastos, transferindo ao servidor público algumas 
obrigações do governo. No início do mês, o Ministério da Economia divulgou economia de R$ 466,4 
milhões entre abril e junho com o regime de home office imposto aos servidores devido  à pandemia do 
novo coronavírus. O número mostra margem financeira para a criação de indenizações ou ajudas de custo  
para os servidores em trabalho remoto. 
 
Cortes salariais 
A IN veda o pagamento de auxílio moradia, adicionais de insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante 
e gratificação por atividades com raio-X ou substâncias radioativas. Os advogados argumentam que "é 
certo que os adicionais dependem da efetiva exposição para o seu pagamento, mas não cabe a uma 
normativa de hierarquia inferior restringir direitos, sendo totalmente ilegal a vedação se a condição prevista 
em lei para o pagamento da verba se mantiver ativa." 
A suspensão dos adicionais implica ainda na interrupção do requisito necessário para a aposentadoria 
especial, podendo haver prejuízos também neste aspecto. A exceção é com relação ao pagamento do 
adicional noturno, que somente poderá ser pago nos casos em que for possível comprovar o  exercício  de 
jornada noturna, desde que autorizada pela chefia imediata e considerada a necessidade da medida.   
Acidentes de trabalho e doenças provenientes de atividades laborais serão mais difíceis de provar, cabendo 
ao servidor se atentar para isso e formalizar, perante a chefia imediata, qualquer acontecimento que possa 
prejudicar sua saúde. 
 
Mais horas trabalhadas 
Outro aspecto que preocupa são metas superiores que serão previamente combinadas. Elas não implicarão  
pagamento de horas extras. "É possível inferir serem questionáveis as metas fixadas, sobretudo quando for 
possível demonstrar equívocos na mensuração do tempo para que sejam cumpridas", afirma o estudo 
jurídico. 
A análise destaca a possível dificuldade acentuada de servidores mais antigos no manuseio de tecno logias 
modernas, inerentes ao trabalho remoto, podendo ser este um foco de discriminação, menosprezo e 
perseguições das chefias. Os órgãos devem conceder qualificação aos trabalhadores, para uso de 
softwares e equipamentos tecnológicos necessários.  
Segundo os advogados, as entidades sindicais precisarão estar mais atentas aos servidores em  
teletrabalho, mantendo a proximidade para identificar e auxiliar em problemas ocultos pelo distanciamento 
físico, como, por exemplo, o assédio moral.  



 
Novo regime 
É importante destacar que o programa de gestão previsto na normativa vai abranger apenas as ativ idades 
cujas características permitam a mensuração da produtividade e dos resultados das unidades, bem como o  
desempenho e as entregas do servidor. O novo regime não será aplicável imediatamente aos trabalhadores 
em teletrabalho em função da pandemia.  
"Assim como a utilização de tal ferramenta não será obrigatória, também não configurará um direito  dos 
participantes. Será ponderada a conveniência, o interesse do serviço e o interesse do servidor público", diz 
a nota técnica.  
Para que o programa de gestão seja efetivado, exige-se autorização do Ministro de Estado, devendo haver 
provocação fundamentada, demonstrando a existência dos requisitos necessários, elencados na normativa. 
Após a aprovação, ainda há necessidade de uma regulamentação interna no órgão, para detalhar os 
procedimentos gerais da implementação. 

Proposta susta norma da CGU sobre punição a manifestação de servidor em rede 
social 

O Projeto de Decreto Legislativo 352/20 susta norma da Controladoria-Geral da União que prevê apuração 
disciplinar de servidor com manifestações públicas nas redes sociais contrárias a decisões ou po líticas do  
governo federal. A Nota Técnica 1556/20 foi assinada em 3 de julho e visa unificar o entendimento do 
órgão sobre a legislação que prevê condutas puníveis a agentes públicos.  
Segundo os autores da proposta, deputados Tabata Amaral (PDT-SP), Professor Israel Batista (PV-DF) e 
Célio Studart (PV-CE), a nota extrapola garantias constitucionais e pode ter consequências potencialmente 
nocivas para a própria Administração Pública. “A nota impõe uma conduta que é absolutamente deletéria 
ao próprio funcionamento da administração pública”, disseram os deputados na justificativa ao texto.  
Para os parlamentares, o próprio entendimento da norma, mesmo sem procedimento disciplinar, já implica 
em uma inibição da manifestação de servidores federais. 
“Não se pode, em hipótese alguma, admitir que uma nota técnica crie normas para servidores que lhes 
cerceiem o direito constitucionalmente consagrado de livre manifestação do pensamento”, afirmaram 
Amaral, Batista e Studart no documento. 
 

Oposição quer explicações do Ministro da Justiça sobre dossiês contra servidores 
O líder da Minoria, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), com o apoio de deputados e senadores de 
partidos de oposição, protocolou no fim de semana requerimento de convocação do ministro  da Justiça e 
Segurança Pública, André Mendonça. A ideia é que o ministro explique em Plenário as denúncias veiculadas 
pela imprensa sobre a produção de dossiês de servidores públicos contrários ao governo de Jair Bolsonaro. 
Randolfe explicou que a Secretaria de Operações Integradas (Seopi) do Ministério elaborou um dossiê 
contendo informações sobre 579 servidores federais e estaduais da área de segurança identificados como 
integrantes do “movimento antifascismo”, além de três professores universitários críticos do  governo de 
Jair Bolsonaro. 
Essa averiguação sobre a vida de servidores federais e estaduais, segundo Randolfe, se dá somente pelo  
fato de essas pessoas terem se identificado como defensores da ordem democrática e das instituições 
republicanas e, portanto, na ótica do governo federal, são inimigos. 
 
Espionagem política 
A ação de devassar clandestinamente a vida de cidadãos caracteriza-se como “espionagem política”, 
opinou Randolfe no requerimento. Segundo ele, essa é uma “postura antirrepublicana, que remete aos 
tempos sombrios do regime de exceção que vitimou a sociedade brasileira e a própria nação por mais de 
duas décadas” e viola deveres constitucionais de legalidade, impessoalidade, publicidade e moralidade 
impostos ao gestor público, afeta a liberdade de pensamento e manifestação, a intimidade, a honra, a v ida 
privada e a imagem, além da própria dignidade da pessoa humana, garantias fundamentais essenciais ao  
Estado Democrático de Direito, além de ferir o dever de imparcialidade que cabe ao gestor público, 
caracterizando atuação ímproba. 
“O que se vê, portanto, é um aparelhamento estatal em prol de perseguições políticas e ideológicas a partir 
de uma bússola cujo norte é o governante de plantão: quem dele discorda merece ser secretamente 
investigado e ter sua imagem exposta em dossiês “da vergonha” perante suas instituições laborais. Ao  que 
parece, o Brasil, infelizmente, ainda não superou por completo o traço autoritário e ditatorial de limitações 
indevidas à ampla liberdade de expressão, sobretudo política”, justificou o parlamentar, que vê ainda 
evidências de confusão entre “interesse nacional” e “interesse do Presidente da República”.  



No requerimento, o líder da Minoria esclarece que André Mendonça já se manifestou sobre o  assunto  na 
Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência (CCAI), mas foi evasivo e não convenceu 
parlamentares. 
“É preciso trazer ao escrutínio público a prática subversiva da ordem normativa pátria, pavimentando o 
caminho para a responsabilização dos gestores que usam de seus cargos para promover abusos  e 
ilegalidades”, defendeu. 

  

Infecção por Covid-19 é considerada acidente de trabalho 
O Superior Tribunal Federal (STF) decidiu no dia 5 de agosto que a infecção por Covid-19 (coronavírus) 
será enquadrada como acidente de trabalho. Essa é uma vitória importante para os médicos e outros 
trabalhadores da saúde, que agora poderão comprovar a doença ocupacional, conquistando assim o direito  
à estabilidade por um ano e, em caso de falecimento, pagamento integral de pensão para dependentes. 
Com a decisão, é obrigatório o preenchimento da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) para 
garantir o integral cumprimento das obrigações por parte dos empregadores.  

 

Assine a petição eletrônica pela aprovação da PEC 101/2019 que concede plano de 
saúde aos sucanzeiros 

Precisamos chegar a 50 mil assinaturas na Petição Eletrônica que solicita apoio aos Senadores e Deputados 
Federais para a tramitação e aprovação da PEC 101/2019, que foi protocolada na Câmara dos Deputados 
em 27 de junho de 2019 e se encontra na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, aguardando 
designação de relator.  
Ela dispõe sobre concessão de Plano de Saúde aos servidores da Ex-Sucam que adoeceram manuseando o  
DDT, BHC e outros venenos combatendo a Malária, Doença de Chagas e outras doenças Brasil afora. Esse 
é o caminho mais curto pra estancar o quadro de mortalidade precoce desse grupo de trabalhadores que 
está ocorrendo na faixa etária media aos 58 anos.  
Para alcançarmos essa meta, temos que mobilizar todos nossos familiares e conhecidos acima de 16 anos, 
e solicitar apoio às demais categorias de servidores públicos e aos cidadãos que testemunharam o 
grandioso trabalho dos Sucanzeiros (ou Sucaneiros) para a proteção de milhares de brasileiros. 
Seguindo o exemplo de Goiás, se sentirem dificuldade local de coletar as assinaturas através do link digital,  
façam abaixo assinado físico (no papel) transcrevendo a íntegra do texto da petição eletrônica, seguido das 
assinaturas.   Confira como está a coleta de assinaturas por estados! 
 

 
 
 



INSS regulamenta exigência expressa 
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou as orientações para entrega de documentos, junto  
ao órgão, por meio da Portaria 205 Dirat/INSS de 7 de agosto. A chamada Exigência Expressa será 
adotada em todo o país para que os segurados entreguem a documentação que falta para concluir a 
análise de seu requerimento, por meio de Drive Tru. 
A medida foi adotada porque o INSS aplicou o atendimento remoto desde março, devido ao decreto de 
situação de emergência provocada pela pandemia do coronavírus. A entrega de documentos por esse meio  
alternativo consiste na disponibilização de urnas na entrada das agências para que o interessado deposite 
cópia simples dos documentos solicitados pelo INSS, na unidade mais próxima de sua residência. 
Como funciona? 
Para assegurar a entrega dos documentos é preciso realizar agendamento pelo telefone 135 ou Meu INSS, 
tendo em mãos o número do protocolo do benefício em análise, nome e CPF da pessoa que efetivamente 
depositará o envelope na urna. 
Ao agendar o serviço de Exigência Expressa, o usuário será orientado a observar os seguintes 
procedimentos para a entrega dos documentos: preencher o formulário de “Autodeclaração de 
Autenticidade e Veracidade das Informações”; incluir os documentos solicitados pelo INSS e o  fo rmulário  
de “Autodeclaração de autenticidade e Veracidade das Informações” em envelope, que deverá ser lacrado 
e identificado pelo lado de fora com os seguintes dados: nome completo; CPF; endereço completo; 
telefone (mesmo que para recado); e-mail, se tiver; e número do protocolo do agendamento da exigência 
expressa. 
 

 


