
B
o

le
ti

m
 d

o

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

Combate a reforma administrativa pede união de servidores públicos 
Na visão do presidente Jair Bolsonaro, do seu ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente da 
Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, os servidores públicos são inimigos que devem ser destruídos! Por 
isso é importante lembrar o que está em jogo. A nossa próxima batalha diz respeito a reforma 
Administrativa que  poderá ser feita por decreto. O governo não precisará alterar a Constituição, por 
exemplo, para acabar com a progressão automática. Entre outros itens, o governo quer nos impor: 
 
Salários menores 
Rebaixar o salário pago aos servidores, nivelando com padrões da iniciativa privada. Entre as medidas 
estudadas, estão a redução dos salários de entrada e a reestruturação da progressão. 
 
Fim da estabilidade  
O governo Bolsonaro estuda ampliar o período probatório para cinco tipos. O comissionado seguiria nos 
mesmos moldes. Já os demais trabalhariam os dois primeiros anos como uma espécie de trainee, sendo 
efetivados apenas após avaliação de desempenho. Se aprovados, eles poderiam se enquadrar em três 
categorias diferentes: sem estabilidade (podendo ser demitidos sem justa causa), com estab ilidade (para 
carreiras específicas, sujeitas a pressões, como auditores) e por tempo determinado (em que não é 
possível seguir carreira e há um limite máximo de tempo no cargo). 
 
Menos carreiras 
Atualmente, há mais de 300 carreiras no serviço público, com cerca de 3 mil cargos. O governo quer seguir 
a cartilha do Banco Mundial e reduzir ao máximo o número de carreiras e cargos. Mas não há nenhuma 
menção sequer a estudos que subsidiem a mudança e estabeleça critérios razoáveis p ara um corte tão 
drástico. Com a redução, salários e progressões estariam congelados! 
 
Gestão liberal 
O governo quer cortar benefícios, como o sistema de licenças e gratificações, além do fim da progressão 
automática por tempo de serviço. No lugar, propõe um modelo liberal de avaliação de desempenho. Para 
um servidor ser promovido, seriam considerados critérios típicos do mercado, como avaliação de mérito , 
desempenho e capacitação, sem levar em conta o interesse público. 
 
Estímulo à demissão  
Facilitar as demissões no funcionalismo também está nos planos de Bolsonaro. A estabilidade – vale dizer – 
não é absoluta. Hoje, segundo a Lei Nº 8.112, para demitir um servidor é preciso realizar um processo 
administrativo disciplinar (PAD) que comprove, entre outros casos, crime contra a administração pública, 
abandono do cargo, improbidade administrativa ou corrupção. O governo quer regulamentar e estimular a 
demissão do servidor em caso de mau desempenho – critério dos mais subjetivos. 
Diante do cenário atual só nos resta a luta, a solidariedade e a união de todos e todas.  Nunca foi tão 
necessária a participação de nossa categoria no enfrentamento a mais essa tentativa de retirada de 
direitos. Isso porque o que o governo pretende não é reforma administrativa, mas sim retirada de direitos!.  

 
Esclarecimentos da Assessoria Jurídica da Condsef/Fenadsef referente à decisão do STF sobre 

os 47,11% 
Notícia que trata de direito de servidores federais à diferença de pecúnia precisa ser melhor compreendida.  
Recentemente diversos sites veicularam notícia com o título “Servidores Federais Têm Direito  à Diferença 



de Pecúnia, Decide Supremo”, que trata do direito a um reajuste de 47,11% sobre a parcela denominada 
adiantamento do PCCS (pecúnia).  
Ocorre que o direito objeto da referida ação não é geral, não sendo extensível para toda e qualquer 
categoria de servidor público. Trata-se, ao contrário, de uma situação muito específica, que diz respeito  a 
legislação que, no ano de 1988, concedeu determinada vantagem aos servidores do então Ministério da 
Previdência e Assistência Social, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, Instituto 
Nacional de Previdência Social e Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social.  
Tais servidores, na época celetistas, ajuizaram ação na justiça do trabalho pleiteando diferenças em razão 
da legislação citada. Uma vez que a ação trabalhista restou limitada em seus efeitos à data de entrada em 
vigor do Regime Jurídico Único, por conta da competência restrita da Justiça do Trabalho, houve nova ação 
na Justiça Federal, para garantir os efeitos da decisão trabalhista para o vínculo estatutário trazido pela Lei 
nº 8.112/90 (RJU), de competência da Justiça Federal.  
Assim, foi garantido na Justiça Federal o direito discutido na ação trabalhista para o vínculo estatutário, 
posterior a 1990, como vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI), preservando a irredutibilidade 
salarial até que a rubrica (VPNI) fosse absorvida pelas reestruturações de carreira, culminando na 
mencionada decisão do Supremo Tribunal Federal.  
Por se tratar de direito que remonta a 1990, tais vantagens, via de regra, já foram absorvidas pelas 
reestruturações de carreira ocorridas neste ínterim, não restando diferenças atuais sendo pagas em fo lha, 
senão alguma que esteja sustentada por decisão judicial especifica, notadamente singular. Da mesma 
forma, não há margem para buscar judicialmente as mesmas diferenças na atualidade. 
 

Projeto que cria TRF em Minas Gerais será analisado no Senado 
Proposta de criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, com sede em Minas Gerais, por 
desmembramento do TRF da 1ª Região, será analisada no Senado. De autoria do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), o Projeto de Lei (PL) 5.919/2019 foi aprovado na Câmara nesta quarta-feira (26) na fo rma 
de substitutivo apresentado pelo relator, deputado Fábio Ramalho (MDB-MG). 
De acordo com o texto, o tribunal será instalado somente depois do fim do estado de calamidade pública 
em razão da pandemia de covid-19. 
O TRF da 6ª Região abrangerá apenas o estado de Minas Gerais e contará com 18 juízes, cujos cargos 
serão criados por transformação de outros 20 cargos vagos de juiz substituto do TRF da 1ª Região , além 
de cerca de 200 cargos em comissão. 
Com sede em Brasília, o TRF da 1ª Região abrange atualmente, além de Minas, outros 12 estados (Acre, 
Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins) e o  
Distrito Federal. 
 
Orçamento 
Pelo substitutivo, o TRF da 6ª Região ficará, inicialmente, com a média de porcentagem do o rçamento da 
seção judiciária de Minas Gerais nos últimos cinco anos, podendo ser complementado até o limite do  teto  
de gastos (Emenda Constitucional 95). 
Para o senador Antônio Anastasia (PSD-MG), a proposta é essencial para o acesso à Justiça em Minas 
Gerais. Ele destacou que o estado responde por mais de 30% de todos os processos que tramitam no TRF -
1, em Brasília. 
“A criação da sede em BH [Belo Horizonte] significará não apenas uma tramitação mais célere de 
processos, que chegam a durar mais de uma década, mas o acesso das pessoas à Justiça. Vou trabalhar 
muito aqui no Senado para a aprovação dessa proposta, conversar com todos os senadores e senadoras , 
mostrar sua necessidade e a forma como essa nova sede será criada, sem aumento de custos, outra 
preocupação importante que devemos ter. Espero que também, aqui, possamos avançar com essa matéria 
tão relevante para os mineiros que precisam recorrer ao tribunal para terem garantidos seus direitos”, 
declarou Anastasia pela internet. 
 
Conselho 
O texto aprovado na Câmara também aumenta de três para quatro o número de ministros do Superior 
Tribunal de Justiça que integram o Conselho da Justiça Federal (CJF), cujos presidente e vice-presidente 
são os mesmos do STJ. Quando o TRF da 6º Região for instalado, o presidente do novo tribunal fará parte 
do conselho, assim como já ocorre com os presidentes dos demais tribunais regionais.  
 
 



Esclarecimentos referentes ao bloqueio com alvará das RPV’s/Precatórios dos 
Anuênios - PROCESSO Nº 16521-77.1995.4.01.3800 - SINDSEP-MG X FUNASA 

Com o fim de esclarecer o motivo de algumas requisições de créditos terem sido expedidas com b loqueio  
de alvará, informamos que isso ocorreu em virtude de um pedido expresso da FUNASA, de suspensão das 
requisições de crédito, até que ela promovesse a verificação, se há na ação, algum servidor que possui 
ação individual e não poderá ser beneficiário do processo executivo do SINDSEP-MG. O Juiz indeferiu o 
pedido, mas, por cautela, determinou que as requisições de crédito fossem remetidas para o TRF da 1ª 
Região, em Brasília, contudo a liberação ficaria condicionada ao alvará judicial, concedendo prazo de 90 
(noventa) dias, contados a partir da intimação da FUNASA, para manifestar com relação a possíveis 
litispendências. Para melhor compreensão, segue abaixo, a decisão do Juiz: 
 

 
 
Ressaltamos que o Juiz ainda intimará a Funasa, para manifestar em 90 (noventa) dias. Findo o  prazo , o  
processo irá concluso ao Juiz para decisão/despacho quanto a manifestação da Funasa. Se identificadas 
duplicidades de ações, os valores dos exequentes envolvidos ficarão bloqueados até oportuna decisão  do 
Juiz. Quanto aos exequentes, que não possuem nenhum incidente, o  Juiz determinará a liberação dos 
valores. Contudo, não temos como precisar quanto tempo isso levará, pois, este procedimento não 
depende somente do Sindicato; dependem também da Procuradoria Federal e do Juiz. Alertamos que nem 
todos os servidores tiveram ordem de pagamento distribuídas no TRF da 1ª Região , perfazendo, até o 
momento, aproximadamente 300 requisições, salientando que são, em torno, de 2.900 servidores, 
constantes na listagem de substituídos do processo origem. Aqueles que ainda não tiveram a requisição  de 
crédito distribuída no Tribunal, deverão aguardar os trâmites legais para a migração.  

 
CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 

➢ 29/08 – Aniversário de 30 anos da Condsef; 

                   Encontro Nacional dos Servidores da Agricultura e Reforma Agrária – DARA (09h); 
https://us02web.zoom.us/j/86181778041?pwd=SjZrR3BzVjZEMDJwYys3Mm1nZEdKZz09 

     ID da reunião: 861 8177 8041 
     Senha de acesso: 431062 

➢ 03/09 – Lançamento da Jornada em Defesa dos Serviços Públicos; 
➢ 05/09 - Encontro Nacional dos Servidores da Saúde (DESC); 

             Plenária Nacional da Condsef/Fenadsef 

https://us02web.zoom.us/j/86181778041?pwd=SjZrR3BzVjZEMDJwYys3Mm1nZEdKZz09

