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

Reduzir salário de servidor público é inconstitucional, decide STF 

Por maioria, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, no dia 24/06, que a redução de salário de servidores públicos 

é inconstitucional, independente da redução de jornada de trabalho. O voto do ministro Celso de Mello concluiu o 
julgamento da ADI 2238 que questionava dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).  

A Condsef/Fenadsef atuou como amicus curiae nas ações que contestaram a inconstitucionalidade da redução salarial 
de servidores. Em fevereiro de 2019, em sustenção oral, José Luis Wagner, advogando para a Confederação, chamou 

atenção para outros dispositivos previstos na Constituição com a finalidade de redução de despesas. Para a entidade, 
promover a redução de carga horária de servidores com redução de salários burla a Constituição e entra em conflito 

com dispositivos já existentes para esse objetivo.  

Com o voto do ministro Celso de Mello, que estava de licença médica quando a ação entrou em julgamento no 
Supremo, o placar final da votação foi de 7 votos a 4. Para José Luis Wagner, o resultado representa uma conquista 

importante num momento de pandemia onde a discussão dessa possibilidade vinha sendo aventada. "O Supremo 
firma uma posição que deverá ser levada em conta em discussões de propostas legislativas nessa direção", resume. 

Para o secretário-geral da Condsef/Fenadsef, Sérgio Ronaldo da Silva, a atuação na defesa da inconstitucionalidade 

dessa ação, resgatada por governadores de sete estados, mostra a importância de seguir agindo na defesa de direitos 
fundamentais dos servidores e também de toda classe trabalhadora, direitos esses que vem sendo sistematicamente 

atacados. "Foi uma decisão importante do Supremo. A luta não terminou. Vamos seguir também buscando no 
Congresso a derrubada do veto presidencial que congela salários de servidores, principalmente os que estão atuando 

na linha de frente do combate a essa pandemia, arriscando suas vidas". 
Sérgio lembra ainda da necessidade de revogação imediata da Emenda Constitucional (EC) 95/16, que congela 

investimentos públicos por pelo menos 20 anos e se mostra um verdadeiro desastre para o País. "O Brasil precisa de 

investimento público e valorização dos profissionais que atendem a maioria da população e essa crise que estamos 
enfrentando com a Covid-19 só reforça isso", destacou. 

 
Iphan prorroga o teletrabalho de seus servidores até 10 de julho 

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) prorrogou o teletrabalho de seus servidores até 10 de 

julho. A medida é uma das ações de controle da pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. 
A portaria com a nova data foi publicada nesta quinta-feira (25/06) no Diário Oficial da União (DOU). Norma 

semelhante já havia sido editada. A regra é assinada pela presidente do Iphan, Larissa Peixoto. 
“Visando a retomada segura do trabalho presencial dos servidores, empregados públicos, estagiários, colaboradores e 

prestadores de serviços, todas as unidades do Iphan devem garantir a implementação, até o dia 10 de julho de 2020, 
das medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus”, destaca trecho do texto. 

O balanço mais recente do Ministério da Economia, divulgado em 18 de junho e com dados de 8 a 12 de junho, 
mostra que 49,43% da força de trabalho está em trabalho remoto. 

Já os casos confirmados da Covid-19 registrados no sistema somavam 1.311 pessoas. Os servidores estão afastados 
das repartições há quase quatro meses. O governo editou a primeira instrução normativa que adequou o 

funcionamento do serviço público aos efeitos da pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, em 

12 de março. 
 

AGU desobriga Receita Federal a pagar bônus a servidor que se afastar para disputar eleição 
A Advocacia-Geral da União (AGU) evitou na Justiça que a Receita Federal fosse obrigada a pagar o Bônus de 

Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira a servidores da Receita Federal que se licenciarem para 

disputar as eleições municipais de 2020.  
A atuação ocorreu no âmbito de mandado de segurança proposto pelo Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da 

Receita Federal do Brasil (Sindireceita) na Justiça Federal. A entidade requereu a manutenção do pagamento do 
bônus, que pode chegar a até R$ 1,8 mil reais mensais, para os analistas tributários filiados ao sindicato durante todo 

o período de desincompatibilização, até o décimo dia seguinte das eleições.  



O Sindicato alegou na ação que tal vantagem remuneratória, enquanto não regulamentada, não está atrelada ao 
efetivo alcance de metas institucional e individual. E que, por isso, possui natureza de gratificação de caráter geral, 

devida a todos os servidores da carreira, mesmo que estejam afastados do exercício do cargo.  
No entanto, o pedido foi contestado pela AGU, que demonstrou nos autos que o Bônus de Eficiência e Produtividade 

não tem caráter permanente e geral, uma vez que não está sendo pago atualmente de maneira idêntica para todos 

os servidores ativos.  
De acordo com AGU, a legislação (Lei nº 13.464/2017) estabeleceu que os servidores ativos em efetivo exercício 

terão direito ao valor individual do bônus de forma proporcional ao período de atividade.  
A Advocacia-Geral lembrou ainda que a mesma lei previu uma regra transitória enquanto não implementada a 

mensuração da produtividade global do órgão e fixado o índice de eficiência institucional, dispondo que o Bônus de 
Eficiência será pago mensalmente no valor de R$ 1,8 mil aos analistas tributários, sendo que tal valor será definido e 

pago proporcionalmente ao período de atividade.  

 
Privatização da água: Veja o que muda com a nova lei do saneamento 

O novo marco regulatório do saneamento, que será encaminhado para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, prevê 
uma série de mudanças que devem ampliar a participação da iniciativa privada no setor. O texto, aprovado nessa 

quarta-feira (24) por 65 votos a 13 no Senado, facilita as privatizações, extingue o atual modelo de contrato entre 

municípios e companhias estaduais e exige licitação entre empresas públicas e privadas. 
Também adia o prazo para os municípios extinguirem os lixões a céu aberto e institui a cobrança de outros serviços 

de asseio urbano, como poda de árvores, varrição de rua e limpeza de estruturas e drenagem de água da chuva (veja 
mais abaixo as principais mudanças). 

Os apoiadores do novo marco regulatório defendem que a atração de investimentos privados vai melhorar a 
qualidade do serviço, estimular a retomada da economia e levar água e esgoto para toda a população. “Universalizar 

os serviços de água e esgoto até 2033 tem múltiplas dimensões. Saneamento tem efeito multiplicador na geração de 

empregos, saúde, educação e melhoria da qualidade de vida das pessoas”, defende o relator, Tasso Jereissati (PSDB-
CE). 

O governo estima que o novo marco legal do saneamento básico deverá atrair mais de R$ 700 bilhões em 
investimentos, que poderá gerar em média 700 mil empregos no país ao longo dos próximos 14 anos. 

Os críticos da proposta, no entanto, alegam que a privatização deve encarecer a conta para o consumidor e deixará 

regiões periféricas desassistidas, por oferecerem pouco lucro às empresas do setor. 
“Querem acabar com as empresas públicas de tratamento de água e esgoto no Brasil. Privatizar não é solução. Água 

é um direito da população, não é mercadoria”, critica o senador Jean Paul Prates (PT-RN). “Este projeto prioriza a 
iniciativa privada e desarticula as empresas públicas do setor. O capital privado não vai beneficiar os mais pobres e 

não vai levar água tratada e esgoto a zonas carentes por um motivo muito simples: isso não dá lucro”, completa o 

petista. 
Atualmente mais de 100 milhões de brasileiros não têm acesso a sistema de esgoto. Quase 35 milhões não têm 

acesso a água tratada, segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Pelo texto aprovado, as 
empresas contratadas deverão se comprometer com metas de universalização que precisam ser cumpridas até o fim 

de 2033: cobertura de 99% para o fornecimento de água potável e de 90% para coleta e tratamento de esgoto. Veja 
o que muda com o texto aprovado: 

 

Mudança em contratos 
Atualmente as cidades firmam acordos direto com empresas estaduais de água e esgoto pelo chamado contrato de 

programa, que contêm regras de prestação e tarifação, mas permitem que as estatais assumam os serviços sem 
concorrência. 

O novo marco extingue esse modelo, transformando-o em contratos de concessão com a empresa privada que vier a 

assumir a estatal, e torna obrigatória a abertura de licitação, envolvendo empresas públicas e privadas. 
Os atuais contratos de municípios com estatais de saneamento, geralmente estaduais, serão mantidos até o fim do 

prazo pactuado. 
Também poderão ser renovados pelas partes, por mais 30 anos, até 30 de março de 2022. 

A mesma possibilidade se aplica às situações precárias, nas quais os contratos terminaram, mas o serviço continuou a 
ser prestado para não prejudicar a população até uma solução definitiva. 

Os novos contratos deverão conter a comprovação da capacidade econômico-financeira da contratada, com recursos 

próprios ou por contratação de dívida. 
Essa capacidade será exigida para viabilizar a universalização dos serviços até 31 de dezembro de 2033. 

 
Blocos de municípios 

Outra mudança se dará no atendimento aos pequenos municípios do interior, com poucos recursos e sem cobertura 

de saneamento. 
Pelo marco, terão de ser constituídos grupos ou blocos de municípios, que contratarão os serviços de forma coletiva. 

Municípios de um mesmo bloco não precisam ser vizinhos. 



O bloco, uma autarquia intermunicipal, não poderá fazer contrato de programa com estatais nem subdelegar o 
serviço sem licitação. A adesão é voluntária: uma cidade pode optar por não ingressar no bloco estabelecido e licitar 

sozinha. 
O modelo funciona hoje por meio de subsídio cruzado: as grandes cidades atendidas por uma mesma empresa 

ajudam a financiar a expansão do serviço nos municípios menores e mais afastados e nas periferias. 

 
Subsídios 

Famílias de baixa renda poderão receber auxílios, como descontos na tarifa, para cobrir os custos do fornecimento 
dos serviços, e também gratuidade na conexão à rede de esgoto. 

 
Lixões 

O projeto estende os prazos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305, de 2010) para que as cidades 

encerrem os lixões a céu aberto. 
O prazo agora vai do ano de 2021 (era até 2018), para capitais e suas regiões metropolitanas, até o ano de 2024 (era 

até 2021), para municípios com menos de 50 mil habitantes. 
 

Nova tarifa 

Os municípios e o Distrito Federal deverão passar a cobrar tarifas sobre outros serviços de asseio urbano, como poda 
de árvores, varrição de ruas e limpeza de estruturas de drenagem de água da chuva. 

Se não houver essa cobrança depois de um ano da aprovação da lei, isso será considerado renúncia de receita e o 
impacto orçamentário deverá ser demonstrado. Esses serviços também poderão integrar as concessões. 

 
Regulação 

A regulação do saneamento básico será de responsabilidade da Agência Nacional de Água (ANA). Agências 

reguladoras de água locais serão mantidas. 
 

Plano de saneamento 
O projeto exige que os municípios e os blocos de municípios implementem planos de saneamento básico. 

A União poderá oferecer apoio técnico e ajuda financeira para a tarefa. O apoio, no entanto, estará condicionado a 

uma série de regras, entre as quais, a adesão ao sistema de prestação regionalizada e à concessão ou licitação da 
prestação dos serviços, com a substituição dos contratos vigentes. 

 

 


