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

 Conselho Nacional dos Direitos Humanos condena congelamento de salário de 

servidor 
O Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) criticou a decisão do governo de Jair Bolsonaro (ex-
PSL) em querer congelar os salários dos servidores federais, estaduais e municipais em troca de um auxílio 

financeiro para que estados e municípios possam enfrentar a pandemia do novo coronavírus (Covid 19). 
Na votação do auxílio financeiro emergencial de R$ 60,1 bilhões a estados e municípios, o Congresso 
Nacional permitiu o reajuste para servidores públicos civis e militares diretamente envolvidos no combate à 

pandemia. 
O projeto citava carreiras como peritos, agentes socioeducativos, profissionais de limpeza urbana, serviços 
funerários e assistência social, trabalhadores da educação pública e profissionais de saúde, mas a medida 

contida na Lei Complementar nº 173/2020 que entrou em vigor no dia 28 de maio, foi vetada por 
Bolsonaro que sancionou o projeto sem permitir reajustes aos servidores públicos de todos os entes, até 
dezembro de 2021. 

Em nota, o CNDH diz que os servidores e servidoras vêm sendo penalizados nos últimos anos e que a 
maioria da categoria já esta há três anos sem reajustes dos vencimentos. No mesmo período houve o 
aumento das alíquotas de contribuição previdenciária que ultrapassam 14%. Além disso, por lei, eles não 

têm direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), apesar de poderem ser demitidos. 
Em outro trecho da nota, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos lembra que o cotidiano dos servidores 
é pesado, que não é fácil trabalhar sem investimentos mínimos em estrutura e materiais necessários e que 

as violações por omissão do Estado são muitas. 
A importância do apoio do CNDH é ressaltada por José Ismael José César, membro da executiva nacional 
da CUT e representante da Central no Conselho Nacional de Direitos Humanos. 

Segundo Ismael, o trabalho dos servidores públicos federais é extremamente importante, sobretudo num 
momento de pandemia, como demonstrado pelo papel que o Sistema Único de Saúde (SUS) tem tido neste 
momento crucial para o país e os brasileiros. 
“Os servidores públicos são importantes ainda mais para população carente, de baixa renda, portanto, essa 

posição do Conselho Nacional de Direitos Humanos, de se colocar contrário à posição do governo de 
congelar salários é uma posição que vem ao encontro e aos anseios não só do servidor público federal, 
estadual, e municipal, mas da população que entende de forma clara a importância dos serviços públicos 

para sua vida’, ressalta José Ismael. 
Segundo o dirigente, em muitas cidades e estados os servidores estão sem receber o 13º salário e outros 
sequer estão recebendo seus salários, portanto, já estão sendo penalizados neste momento dramático da 

vida nacional. 
“A posição do governo federal de incluir na Lei de auxílio a estados e municípios o congelamento salarial é 
uma violação aos direitos dos trabalhadores do setor público”, afirma Ismael. 

 
STF julga hoje ADIs sobre aumento de alíquotas previdenciárias 

O Supremo Tribunal Federal (STF) pautou para esta sexta-feira, 19, o julgamento das ações diretas de 

inconstitucionalidade (ADIs) 6254, 6255, 6258, 6271 e 6367, que tratam dos artigos da emenda 
constitucional (EC) 103/2019, da reforma da Previdência, que aumentam as alíquotas cobradas dos 
servidores e das servidoras e possibilitam cobrança extraordinária. 

A ADI 6.258-DF pede a declaração de inconstitucionalidade dos artigos que tratam do aumento do 
desconto previdenciário dos servidores. No dia 28 de abril, por decisão do juiz federal Ricardo Nüske, da 
13ª Vara Federal, o Sintrajufe/RS obteve decisão liminar em ação contra a União para suspender o 



aumento e a progressividade da alíquota contributiva previdenciária determinado pela EC 103/2019. No 
entanto, em 19 de junho, em decisão do desembargador Roger Raupp Rios, o TRF4 derrubou a liminar. 

O julgamento está na pauta do plenário virtual, com previsão de encerramento em 25 de junho. O relator 
das ações é o ministro Luís Roberto Barroso, que, anteriormente, negou liminar ao apreciar medida 
cautelar nas ADIs. Segundo ele, não foi verificada, em princípio, a inconstitucionalidade desses dispositivos, 

que devem ser considerados “válidos, vigentes e eficazes” até que o STF examine a questão em definitivo. 
 

Senado aprova projeto que suspende pagamento de empréstimo consignado durante a 

pandemia 
Em sessão remota nesta quinta-feira (18), o Plenário do Senado aprovou o projeto que suspende por 120 
dias o pagamento de parcelas de contrato de crédito consignado (PL 1.328/2020). A medida alcança quem 

recebe benefícios previdenciários, além de servidores e empregados públicos e do setor privado, ativos e 
inativos. Do senador Otto Alencar (PSD-BA), o projeto foi relatado pelo senador Oriovisto Guimarães 
(Podemos-PR) e segue agora para a análise da Câmara dos Deputados. 

Conforme o texto aprovado, as prestações suspensas serão convertidas em prestações extras, com 
vencimentos em meses subsequentes à data de vencimento da última prestação prevista para o 
financiamento. As prestações suspensas não poderão ser acrescidas de multa, juros de mora, honorários 

advocatícios ou de quaisquer outras cláusulas penais. Também fica vedada a inscrição em cadastros de 
inadimplentes ou a busca e apreensão de veículos financiados, devido à suspensão das parcelas. 
De acordo com Otto Alencar, é inegável que a pandemia vem causando grande impacto na economia, 

fazendo com que milhões de famílias tenham sua renda diminuída ou cessada. Segundo o senador, é 
essencial que o Congresso Nacional tome medidas para mitigar os efeitos da crise nas famílias. 
O texto aprovado no Senado foi fruto de um destaque apresentado pelo senador Weverton (PDT-MA). O 
destaque resgatou a ideia do texto original de Otto Alencar, de suspensão do pagamento de parcelas de 

contrato de crédito durante a pandemia.  
 
Substitutivo 

O senador Oriovisto havia apresentado seu relatório na forma um substitutivo. Ele informou que foram 
apresentadas 36 emendas, mas nenhuma foi acatada. Segundo o relator, “a melhor solução” seria a 
apresentada pelo seu substitutivo, que cumpriria o duplo propósito de assistir à população em momento de 

necessidade e de preservar a ordem institucional e a segurança jurídica, “essencial para crescimento 
socioeconômico e melhoria da qualidade de vida da própria população no longo prazo”. Oriovisto ressaltou 
que havia construído seu texto em acordo com o autor. 

— Procuramos analisar adequadamente a situação, buscando a solução que, de fato, irá atender ao 
interesse público não de apenas algumas categorias, mas de todos os cidadãos, da melhor maneira. É algo 
possível, que vai beneficiar milhões de brasileiros e não provoca briga jurídica nem desorganiza o sistema 

financeiro — argumentou o relator, ao defender sua proposta. 
O substitutivo estabelecia que o pensionista, o aposentado, o servidor público ou o empregado privado que 
sofrer redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou tiver a suspensão temporária do 

contrato de trabalho poderia optar pela repactuação do empréstimo consignado, que teria prazo de 
carência para desconto em folha de pagamento de até 90 dias. 
Além de retomar a suspensão dos pagamentos, foi retirada do texto a exigência de comprovação 

de redução salarial. O relator condicionava a renegociação de empréstimos consignados a quem estive com 
a remuneração reduzida ou com o contrato de trabalho suspenso. 
O texto do substitutivo também previa encargos nas parcelas adiadas e regras para os empregadores 

ajustarem a suspensão e os valores reduzidos dos pagamentos das parcelas, conforme o caso. As 
repactuações ocorreriam mediante renegociação entre as partes envolvidas e somente seriam aplicáveis 
aos servidores públicos e empregados com remuneração inferior ao limite máximo 

estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, hoje em R$ 6.101,06. 
 
Outros destaques 
Os senadores Rogério Carvalho (PT-SE) e Eliziane Gama (Cidadania-MA) apontaram que o substitutivo 

inviabilizaria a essência inicial do texto de Otto Alencar e defenderam o destaque do senador Weverton. Na 
mesma linha, a senadora Zenaide Maia (PROS-RN) afirmou que o sistema bancário não sente os efeitos da 
crise.  

Outro ponto aprovado é que os empregados que forem demitidos até o final deste ano, quando termina o 
estado de calamidade, terão direito à transferência do saldo devedor do consignado para um contrato de 



empréstimo pessoal, com as mesmas condições de prazo e taxas de juros originalmente pactuadas e 
carência de quatro meses. 

 
Nove ex-ministros do Meio Ambiente pedem que STF e Congresso barrem mal 

“irreversível” que Salles causa ao verde 
O fórum de ex-ministros do Meio Ambiente divulgou uma carta em que pede reação do Congresso e do 
Judiciário frente a ações do atual ministro da pasta, Ricardo Salles. “A sustentabilidade socioambiental está 
sendo comprometida de forma irreversível por aqueles que têm o dever constitucional de garanti-la”, diz o 

documento. 
Os nove ex-ministros alegam que os órgãos ambientais e normas federais estão sendo sistematicamente 
desmantelados e citam a reunião ministerial de 22 de abril, que classificaram como “degradante”. Na 

ocasião, o ministro Salles disse que o governo deveria aproveitar o “momento de tranquilidade no aspecto 
de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid” para “passar a boiada” sobre a legislação 
socioambiental. 

“Causa indignação e espanto que a proposta não merecesse reprimenda em nome do decoro, nem reparo 
dos presentes, em defesa da moral e da honra”, criticam os ex-ministros. 
 

O que pede o grupo 
O fórum de ex-ministros pede aos parlamentares que, sob a coordenação dos presidentes da Câmara dos 
Deputados e do Senado, assegurem o controle dos excessos e omissões do Poder Executivo Federal, não 

permitindo a tramitação e aprovação de projetos de lei e medidas provisórias que fragilizem ou promovam 
retrocessos na legislação socioambiental. 
Ao Supremo Tribunal Federal (STF) os ex-ministros solicitam a garantia dos princípios 

constitucionais de preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
O grupo também se direciona aos governadores e prefeitos, aos quais pede que: “diante da situação criada 
pela ausência de liderança e ação prejudicial do Presidente da República, sigam firmes no enfrentamento 
responsável da pandemia usando de todos os recursos disponíveis, garantindo transparência máxima na 

divulgação dos dados e promovam políticas públicas de conservação ambiental e desenvolvimento 
sustentável, bloqueando a escalada de destruição de nossos Biomas”.  
Por fim, ao Procurador-geral da República, Augusto Aras, eles pedem adoção das medidas jurídicas para 

barrar iniciativas de estímulo à degradação do meio ambiente, promovidas pelo governo federal. Também 
pedem a Aras que examine, com imparcialidade e presteza, as denúncias de crimes de responsabilidade 
potencialmente cometidos pelo ministro do Meio Ambiente. Representações contra Aras foram protocoladas 

durante a Semana do Meio Ambiente. 
A carta é assinada por Carlos Minc, Edson Duarte, Gustavo Krause, Izabella Teixeira, José Carlos Carvalho, 
José Goldemberg, Marina Silva, Rubens Ricupero e Sarney Filho. 

 
 


