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Consignados ainda não foram suspensos e os servidores devem ficar atentos 

Depois de ser aprovado no Senado no último dia 18, o Projeto de Lei (PL) 1328/20 que suspende por 120 dias 
o pagamento de parcelas de contrato de crédito consignado ainda não entrou no calendário de tramitação da 
Câmara dos Deputados.  
Enquanto não vira lei, servidores e empregados públicos e trabalhadores do setor privado, ativos e inativos 
seguirão tendo parcelas de empréstimos consignados descontadas de seus salários. A expectativa pela 
aprovação de uma lei que garanta um 'respiro' financeiro nesse momento de pandemia é grande.  
De autoria do senador Otto Alencar, o PL 1328/20 assegura que nenhuma prestação suspensa poderá ter 
multa, juros, honorários advocatícios e nenhuma outra cláusula penal. Fica ainda vedada inscrição em 
cadastros de inadimplentes ou a busca e apreensão de veículos financiados por motivo de suspensão das 
parcelas.  
A proposta apenas suspende as prestações que serão convertidas depois em prestações extras, com 
vencimentos em meses subsequentes à data de vencimento da última prestação prevista para o financiamento. 
Para garantir que o 'respiro' vire lei é preciso seguir com a pressão junto aos parlamentares. 
 
Refinanciamento 
Pouco tempo depois do início da pandemia bancos e financeiras estavam ligando para servidores procurando 
refinanciamento de empréstimos. Santana questionou os advogados se a prática de contato direto se aplicava e 
se seria válido firmar esse acordo.  
Todos os especialistas foram taxativos em desaconselhar o refinanciamento de consignados. Essa pode ser 
uma armadilha perigosa. A falha e a má fé de instituições bancárias pode levar a cobrança de juros abusivos. 
Aqueles que incorreram nesse erro podem recorrer judicialmente e propor uma ação para que o contrato 
anterior seja restabelecido, bloqueando a incidência desses juros. Mas antes de criar um transtorno o conselho 
é manter sempre a atenção.  
 
Segurança 
Os advogados alertam a importância de procurar orientação segura. É importante que o servidor tenha a 
documentação base do contrato para que os profissionais possam avaliar caso a caso e prestar a melhor 
assistência jurídica. Idosos, segundo os especialistas, devem ter atenção redobrada antes de assinar qualquer 
documentação. A dica é não assinar nada sem esclarecer dúvidas antes para evitar ser vítima de fraude.  

 
Desmatamento avança na Amazônia Legal e servidores cobram providencias do governo 



 
De agosto de 2019 até o dia 9 deste mês foram desmatadas 7.782 km² de terra na Amazônia Legal. 
Os dados são da plataforma TerraBrasilis desenvolvida pelo Instituto de Pesquisas Especiais (INPE). 
Se a proporção do desmatamento se mantiver é possível que se chegue ao final deste ano com um 
aumento de 28% em relação a 2019 e 72% em relação a 2018.  
Preocupados com a situação, servidores de carreira do Ibama enviaram, no início desta semana, uma 
carta ao vice-presidente da República e presidente do Conselho da Amazônia, General Hamilton 
Mourão. No documento, eles cobram providências para conter o avanço do desmatamento na 
Amazônia Legal e apontam algumas medidas emergenciais que deveriam ser tomadas para evitar 
maiores danos ao país.   
“Alertamos, na ocasião, que sem a adoção de tais medidas qualquer esforço do governo brasileiro em 
resolver a situação de intensa crise ambiental na Amazônia não teria potencial de produzir resultados 
efetivos”, diz trecho da carta. 
Os servidores apontaram sete medidas emergenciais nas áreas de gestão, autonomia institucional, 
comunicação, recursos humanos, orçamento, regulação ambiental e segurança. Na prática, a ideia é 
estabelecer que os cargos comissionados do órgão sejam ocupados por servidores de carreira 
qualificados para a função, evitar ingerências no órgão e ampliar a divulgação das ações ambientais. 
Além disso, e na contramão do que propõe o atual governo, ampliar o quadro de funcionários através 
de concursos públicos, ampliar o orçamento do órgão, estabelecer uma regulamentação ambiental 
que garanta, inclusive, a segurança dos agentes em campo. 
Na carta, os servidores do Ibama frisaram a importância do órgão e da relevância estratégica do meio 
ambiente para o Brasil e o mundo. “Respeitar as leis de proteção ambiental interessa, sobretudo, ao 
setor econômico, fortemente dependente da exportação de commodities e de investimentos 
externos”, diz outro trecho do documento, onde eles alertam também para os perigos de sanções 
econômicas contra o país, fuga de investimentos e menores fluxos de comércio. 
Essa carta veio se juntar a várias manifestações já provocadas pelos servidores nos últimos dois anos 
e apoiadas, do ponto de vista trabalhista, pelo próprio sindicato dos servidores públicos federais. Essa 
manifestação vem expor aos vários organismos públicos o caos que se encontra a área ambiental 
desde a tomada de poder pelo governo Bolsonaro. 
  

Frente Parlamentar discute serviço público em tempos de pandemia 
A Frente Parlamentar Mista do Serviço Público realizará seminário virtual neste sábado (25), às 15 
horas, para discutir o tema “O serviço público em tempos de pandemia”. O evento será organizado 
por entidades parceiras do colegiado no Rio Grande do Sul.  
Participarão do debate: 
-O deputado federal Bohn Gass (PT-RS); 
- Os senadores Paulo Paim (PT-RS) e lasier martins (Podemos-RS); 
- A deputada estadual Juliana Brizola (PDT-RS); 
-A presidente do CPERS (sindicato que representa professores e demais funcionários da educação 
pública gaúcha), Helenir Aguiar Schurer; 



- O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Tributária do Rio Grande do Sul 
(Sindifisco/RS), Altemir Feltrin da Silva; e 
- o representante da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef), Ary 
Otávio.  
Esta será a sétima de uma série de videoconferências promovidas pela frente parlamentar em todo o 
País, em defesa dos direitos dos servidores e por um serviço público de qualidade.  
Sob coordenação dos deputados Alice Portugal (PCdoB-BA) e Danilo Cabral (PSB-PE) e dos senadores 
Zenaide Maia (Pros-RN) e Paulo Paim, o colegiado é contrário à reforma administrativa pretendida 
pelo governo federal. O debate de sábado poderá ser acompanhado na página da frente no YouTube.  
 

Prezado (a), servidor (a), mantenha seus dados 
cadastrais atualizados. Entre em contato no e-mail: 

cadastrosindsepmg@gmail.com, pelo telefone: 0800-
283-1033 ou com o Núcleo de sua região. 

A extinção do Ministério do Trabalho há um ano e meio colocou o Brasil em uma posição de maior 
fragilidade frente a tendência de precarização dos empregos que vem sendo observada 
principalmente, durante a pandemia o que provoca um desequilíbrio na balança dos direitos e deveres 
entre trabalhadores e patrões. 
Apesar do ataque brutal do governo Bolsonaro ao extinguir o Ministério do Trabalho, os trabalhadores 
brasileiros têm sido assistidos pelos servidores do órgão nesse momento de crise por que passa nosso 
país. 
É inegável a importância da força de trabalho dos servidores administrativos do ex-Ministério do 
Trabalho nesse período de crise provocado pela pandeia do coronavírus. 
Em tempos de demissões, suspensão de contratos, os servidores administrativos do antigo Ministério 
do Trabalho assumiram a linha de frente em relação ao Seguro Desemprego. Com o isolamento 
imposto em vários estados, aliado à privatização das concessionárias, coube aos servidores do órgão 
processar a maior parte dessa demanda desde habilitações, acertos até análises de recursos. 

 

https://www.youtube.com/frenteservicopublico


Nesse período de crise, em várias ocasiões, os servidores administrativos, seja por meio de plantões 
internos, ou por meio do Trabalho Remoto, conseguiram zerar a fila nacional de recursos do seguro 
desemprego. 
Apesar da falta de estrutura do órgão, os servidores realizaram um mutirão de capacitação, 
especialmente no estado, quando mais de 500 servidores foram treinados para o trabalho remoto nas 
áreas de alinhamento do Seguro Desemprego, acertos, Recursos, CAGED, RAIS, Abono Salarial, entre 
outros. 
Além disso, toda a demanda da análise dos recursos referentes ao Auxílio Emergencial está a cargo 
dos servidores administrativos que assumiram a responsabilidade de aperfeiçoar os demais parceiros 
para o enfrentamento dessa política pública perante milhares de trabalhadores que tiveram seus 
contratos de trabalho suspensos ou reduzidos. 
Até o momento, dos mais de 11 milhões de requerimentos do Auxílio Emergencial, mais de 150 mil 
processos foram analisados pelos servidores administrativos do antigo Ministério do Trabalho. 
O Ministério do Trabalho foi extinto, mas os servidores do órgão mantém o compromisso de dar todo 
o suporte necessário e uma resposta rápida e eficiente às demandas de empresas, sindicatos e 
trabalhadores em todo o país. 
Podem tentar nos destruir, mas seremos resistência! Sempre! 
#NãoaoDesmontedoServiçoPúblico 


