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

Entidades articulam jornada em defesa dos serviços públicos 
Dezenas de entidades e centrais sindicais se articulam na construção de uma jornada em defesa dos 
serviços e dos servidores públicos, que consistirá na realização de ciclos de debates online voltados para 
conscientização da população em geral. O ato de lançamento já tem data: 27 de agosto, quinta-feira, às 18 
horas. O objetivo é informar brasileiras/os sobre a relevância dos serviços públicos e de seus servidores, 
incluindo a importância das empresas públicas e de seus trabalhadores.  
A Condsef/Fenadsef participa dessa construção e convoca seus sindicatos de base a se somarem à jornada. 
"É importante que todas e todos marquem na agenda a data das atividades, 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.   
A programação da jornada está em construção e contará com especialistas, lideranças sindicais e 
populares, parlamentares e representantes de instituições de controle estatal. Passado o ato de 
lançamento, dois seminários serão realizados em setembro, inicialmente em nível nacional, para posterior 
desdobramento em eventos estaduais, de ação nas bases eleitorais dos representantes do Congresso 
Nacional. O intuito é mobilizar as bases para pressionar deputados e senadores a votarem contra a reforma 
administrativa e contra os projetos de privatização. 
 
Ato de lançamento 
Nos próximos dias, convites serão enviados a mais entidades, movimentos sociais, autoridades e 
trabalhadores, para ampliação da construção que se deseja plural. Todas/os já estão convidados a se 
somarem à proposta, fortalecendo especialmente o ato de lançamento de 27 de agosto. Na ocasião, será 
feito relato da iniciativa, movida em resposta às ameaças e retrocessos aos direitos dos servidores e 
empregados públicos das três esferas. 
Haverá exposição de especialistas sobre a realidade concreta do Estado brasileiro, além de pronunciamento 
de lideranças e parlamentares. Dirigentes sindicais estão convidados a gravarem vídeos e publicarem em 
suas redes sociais, compartilhando pelo WhatsApp, ressaltando na fala os casos de desmonte do Estado 
brasileiro e as consequências graves que a população pode sofrer se não se engajar, convocando as bases 
para uma ampla frente de ação contra a reforma administrativa e privatizações. 

 
STF vai discutir possibilidade de redução de jornada para servidor que tenha filho com 

deficiência 
 O Supremo Tribunal Federal (STF) vai decidir se é possível a redução da jornada de trabalho do servidor 

público que tenha filho ou dependente com deficiência. A matéria será discutida no Recurso Extraordinário 
(RE) 1237867, que teve repercussão geral reconhecida pelo Plenário Virtual (Tema 1097).  
O recurso foi interposto por uma servidora pública estadual contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo (TJ-SP) que negou a ela o direito de ter sua jornada de trabalho reduzida em 50%, sem 
necessidade de compensação ou prejuízo de seus vencimentos, para que pudesse se dedicar aos cuidados 
da filha com necessidades especiais. O TJ-SP fundamentou seu entendimento na ausência de previsão 
legal desse direito.  
 
Direitos das Pessoas com Deficiência  



No RE, a servidora afirma que sua filha, em razão de Transtorno do Espectro Autista, depende dos seus 
cuidados em todos os atos cotidianos e, portanto, precisa de acompanhamento constante, e não apenas 
nas diversas terapias que frequenta. Ela aponta violação à Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo 186/2008 e com status equivalente ao das emendas 
constitucionais.  
Segundo argumenta, o documento estabelece, entre outros pontos, que os Estados-parte devem assegurar 
às crianças com deficiência iguais direitos em relação à vida familiar, a um padrão adequado de vida para 
si e para suas famílias e à melhoria contínua de suas condições de vida. Prevê, ainda, que o estado deverá 
tomar todas as medidas necessárias para assegurar às crianças com deficiência o pleno desfrute de todos 
os direitos humanos e liberdades fundamentais, garantindo, inclusive, que recebam atendimento adequado 
à deficiência e à idade.  
 
Manifestação  
O relator do recurso, ministro Ricardo Lewandowski, em manifestação no Plenário Virtual pela repercussão 
geral, afirmou que a causa extrapola os interesses das partes envolvidas, pois a questão central dos autos 
alcança os órgãos e as entidades da administração pública de todos os estados da federação e dos 
municípios que não tenham legislação específica sobre o tema.  
Do ponto de vista jurídico, o ministro observou que o esclarecimento da causa permitirá uniformizar o 
entendimento do Poder Judiciário e evitar que situações semelhantes tenham desfechos opostos. Também 
está presente, para Lewandowski, a relevância social, diante do evidente interesse de crianças com 
deficiência ou necessidades especiais. Por fim, o ministro destacou os reflexos econômicos e 
administrativos advindos de decisões sobre o tema, o que justifica uma análise mais aprofundada da 
questão pelo Supremo. 

 
Análise da IN 65 (Teletrabalho) 

Com o objetivo de esclarecer os servidores (as) sobre os principais pontos e problemáticas da recém 
publicada IN 65/2020, que estabelece a modalidade de Teletrabalho no serviço público, realizamos uma 
análise preliminar da Instrução Normativa e comparamos com a IN 01/2018, já revogada, que tratava da 
mesma matéria. A análise chegou a algumas conclusões importantes: 
1 – O público-alvo na IN 65 é teoricamente mais abrangente. Na IN 01 anterior constava apenas 
servidores públicos regidos pela lei 8.112/90; na IN atual, podem participar do programa de gestão 
servidores públicos de cargo efetivo, Cargos Comissionados, empregados públicos e contratados 
temporários. 
2 – Chama a atenção o §7º do art. 10 da IN 65, que dispõe que a implementação do programa de gestão 
na unidade possa se efetivar de forma unilateral, impositiva, pelo dirigente, o que é totalmente atentador 
aos princípios da gestão democrática. 
3 – No Art 13. que determina os pontos do plano de trabalho, deparamos com questões extremamente 
relevantes: 
a) dispositivo que atribui como DEVER do participante de manter a infraestrutura necessária para a 
execução de suas atividades no programa de gestão na modalidade teletrabalho, o que nos parece ilegal e 
inconstitucional, está previsto dessa forma (lembramos de que se trata de uma Instrução Normativa, 
instrumento inferior a leis e, obviamente, à Carta Magna de 1988, nossa Constituição Federal); 
b) vedação de pagamento de vantagens; 
c) chefia imediata pode redefinir, conforme expresso, de forma unilateral, metas do participantes “por 
necessidade do serviço”, por “demanda prioritária cujas atividades não tenham sido previamente 
acordadas”, o que pode acarretar sérios problemas de utilização indevida do cargo para práticas de 
constrangimento e assédio ao trabalhador, quando há situações de conflitos de posições entre 
chefia/servidor. Em suma, o disposto incentiva o conflito e possibilita a majoração de casos de assédios, ao 
invés de buscar uma solução conciliadora para casos conflituosos. Para além dos itens salientados, 
destacamos que as metas serão calculadas em horas para cada atividade, bem como serão semanais, 
frente ao disposto. Por fim, ressaltamos que o cronograma, referente à modalidade “regime de execução 
parcial”, deverá explicitar a jornada a ser cumprida em regime presencial de trabalho. 
4 – Quando lemos o art. 23, verificamos a seguinte redação: Quando estiver em teletrabalho, caberá ao 
participante providenciar as estruturas física e tecnológica necessárias, mediante a utilização de 
equipamentos e mobiliários adequados e ergonômicos, assumindo, inclusive, os custos referentes à 
conexão à internet, à energia elétrica e ao telefone, entre outras despesas decorrentes do exercício de 
suas atribuições. Contradizendo o que o Secretário do Ministério da Economia manifestou em live no final 



do mês de julho (de que essa questão ficaria para disposição normativa dos órgãos), a IN 65 é taxativa: 
em teletrabalho, o participante deverá arcar com todos os insumos, infraestrutura, necessários para 
execução do trabalho, além de empregar sua força de trabalho, o trabalhador paga para trabalhar. 
5 – Vedação de pagamentos aos participantes do programa de gestão: pagamento de horas extras; banco 
de horas previsto na IN 02/2018; auxílio-transporte (somente será pago, quando houver necessidade de 
deslocamento casa/trabalho – trabalho/casa); auxílio-moradia (regime integral); adicional noturno 
(somente será pago, quando houver atividade comprovada, mesmo que remota, entre 22h e 05h, desde 
que autorizada pela chefia imediata); adicionais ocupacionais ( insalubridade, periculosidade, irradiação 
ionizante e gratificação por atividades com Raios X ou substâncias radioativas, ou quaisquer outras 
relacionadas à atividade presencial para os participantes do programa de gestão em regime de 
teletrabalho). 
6 – A IN 65 apresenta apenas duas modalidades de teletrabalho: 
a) regime de execução integral, compreendendo necessariamente toda a jornada de trabalho do 
participante de frequência (modalidade análoga ao que a IN 01 dispunha como “modalidade teletrabalho”). 
b) regime de execução parcial, restringindo-se a um cronograma específico, levando-se em conta os dias 
em que haja trabalha remoto, consoante cronograma prévio, havendo dispensa do controle de frequência 
somente nos dias de execução do teletrabalho. 

 
Nota de solidariedade à greve dos trabalhadores dos Correios 

A direção do SINDSEP-MG manifesta apoio e solidariedade aos trabalhadores dos Correios em Minas Gerais 
da base do SINTECT-MG. Reunidos em assembleia, no dia 17/08, os (as) trabalhadores (as) deliberaram 
por deflagrar greve geral da categoria, por tempo indeterminado, contra a retirada de direitos históricos 
dos ecetistas, que irá rebaixar em até 60% o poder de compra dos (as) trabalhadores (as).  
 

 
A decisão, aprovada por unanimidade, segue o calendário da Federação Nacional dos Trabalhadores dos 

Correios (FENTECT). 

Com o menor salário entre as empresas públicas, os trabalhadores dos Correios paralisam as atividades 
para exigir a preservação do último dissídio da categoria, julgado em outubro do ano passado, pelo 
Tribunal Superior do Trabalho (TST), com vigência de dois anos, reeditando as cláusulas do Acordo 
Coletivo 2018/2019. 
A greve é em defesa dos empregos, salários, direitos, contra a privatização e, acima de tudo, em defesa 
das vidas. 
#AVidaValeMaisQueOLucro 
#NãoàPrivatização 
#ForaBolsonaroeTodoSeuGoverno 

 


