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

 
A reforma administrativa e o loteamento do Estado 

O governo federal enviou à Câmara dos Deputados no início de setembro a reforma administrativa há 
tanto anunciada e postergada por razões técnicas e políticas, agravadas pela pandemia que, desde 
março, assola o país.  
Há diversos aspectos envolvidos nessa Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 32/2020, mas, 
basicamente, ao modificar 12 artigos da Constituição Federal (CF), com supressões ou revogações 
parciais ou integrais e acrescentar cerca de uma dezena de regras transitórias, o governo foca em 
duas questões primordiais: a eliminação do Regime Jurídico Único (RJU) e o fim do instituto da 
estabilidade.  
Se aprovado como está o texto, o RJU (Lei 8.112/1990), determinado pelo artigo 39 da CF/88, em 
sucessão ao anterior Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União (Lei 1.711/1952) será 
desmembrado em cinco tipos de contratação nos entes públicos: a) vínculo de experiência, b) vínculo 
por prazo indeterminado (sem estabilidade), c) cargo típico de Estado (com estabilidade), d) vínculo 
por prazo determinado (temporário), e)cargo de liderança e assessoramento (equivalente aos atuais 
cargos de confiança).  
Com isto, parece uma volta ao passado, com a extinção da exigência de concurso público para a 
maioria das admissões públicas, tal qual os celetistas pré-CF/88, que por beneplácito dos constituintes 
de então, transformaram-se, numa tacada, em estatutários. Cerca de 300 mil pessoas foram 
efetivadas e passaram a fazer jus à estabilidade, integralidade e paridade, em decorrência desta regra 
casuística benevolente, por estarem trabalhando nos órgãos da União desde 1983, sob o regime da 
CLT.  
Ao mesmo tempo, o governo propõe fim ao instituto da estabilidade que surgiu no Brasil em 1915 
com a Lei nº 2.924/1915, foi recepcionado pela CF de 1934 e desde então tem sido mantido em todas 
as Cartas Magnas nacionais.  
Antes da CF/88 era direito conferido após dois anos de efetivo exercício e o servidor só perderia o 
cargo por infração disciplinar grave apurada em processo administrativo disciplinar (PAD).  
A partir de 1988, a estabilidade passou a ser conferida após três anos ao servidor admitido em 
concurso público e aprovado em avaliação de desempenho, sendo possível a demissão nos casos de 
sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar e insuficiência de 
desempenho.  
Em hipótese alguma, configurou-se, ao longo dos tempos, a estabilidade como um privilégio 
inamovível. Apesar de a avaliação de desempenho ainda carecer de regulamentação, tal fato não 
impediu a União, por exemplo, de demitir servidores, mesmo sendo estáveis.  
Desde 2003, foram cerca de oito mil servidores demitidos “a bem do serviço público”, por diversas 
razões, desde desídia até corrupção, negligência e abandono.  
Portanto, não há que se falar em blindagem dos servidores, mas sim, em proteção do interesse 
público coletivo ao impedir perseguições políticas e pessoais e evitar que órgãos públicos percam 
profissionais qualificados, ao livre arbítrio do governante da hora.  
Da mesma forma, se extinto o RJU, abre-se a porta para a contratação de apaniguados dos inquilinos 
dos palácios que se alternam a cada eleição, eliminando a memória, a profissionalização necessária ao 
bom atendimento à cidadania, por fim, loteando o Estado de maneira a fazê-lo sucumbir, dentro dos 
preceitos ditados pelo Senhor Mercado e dos princípios do Estado Mínimo tão defendido pelos liberais 
e privatistas.  



Ninguém pode ser contra aperfeiçoar, melhorar o serviço público, em todos os Poderes e esferas de 
governo, fazendo assepsias em exageros e excessos.  
Mesmo com suas carências, o brasileiro sofreria muito mais na maior crise sanitária de todos os 
tempos, se não houvesse um serviço público de qualidade. Nos hospitais, na segurança pública, na 
diplomacia, no atendimento virtual, e, na maioria expressiva das atividades, que permaneceram, 
mesmo em teletrabalho ou sofrendo os riscos da atividade presencial, atendendo aos cidadãos.  
Mas é muito preocupante a possibilidade de precarização do serviço público, no cenário que se 
avizinha se prosperar a tramitação dessa PEC, nos moldes como concebida.  
 

Servidores: atestado de saúde será enviado pelo Sigepe 
Na próxima segunda-feira (21/09), o Ministério da Economia lança o Atestado Web no aplicativo 
SIGEPE para celulares. A funcionalidade do aplicativo vai permitir o envio do atestado de saúde de 
forma prática, ágil e sem deslocamento de servidores. Pelo próprio aplicativo será feita a análise do 
documento e o registro pelas Unidades SIASS. 
Nesta primeira fase, as unidades de saúde do Ministério da Saúde em Brasília (DF), a Universidade de 
Brasília (UnB) e o Instituto Federal de São Paulo (IFSP), terão acesso à solução e atuarão como 
Unidades SIASS Pilotos. Juntos, representam mais de 21 mil servidores. 
Segundo o Secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, Wagner 
Lenhart, “Automatizar o registro do atestado dará celeridade na entrega, pois eliminará o 
deslocamento do servidor em horário de trabalho ou de convalescença, também permitindo otimizar a 
força de trabalho nos órgãos e com isso gerar uma economia indireta à União de aproximadamente 
27 milhões por ano.” 
O servidor também poderá consultar todos os atestados enviados a partir desse aplicativo, bem como 
a evolução da situação até os registros nos Sistemas SIAPE e SIAPE SAUDE. 
Com a inclusão de mais uma nova funcionalidade no Sigepe Mobile, o Ministério da Economia busca 
facilitar a interação e a troca de informações entre os servidores e os órgãos da administração 
pública. 
 
Como funciona o Atestado Web 
Para utilizar a ferramenta de forma segura, o aplicativo Sigepe Mobile deverá ser instalado ou 
atualizado somente a partir do link enviado aos participantes do projeto piloto. 
Ao entrar no menu, deve-se clicar em “Minha Saúde” >> “Atestado”. De posse da foto do atestado de 
saúde, o servidor deverá preencher alguns dados, anexar a foto e fazer o envio do documento. A 
partir daí, o atestado será analisado e o servidor poderá acompanhar a análise pelo próprio aplicativo. 
 

Como o desmonte de órgãos ambientais tem relação direta com o fogo nas florestas 
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, tem na ponta da língua a resposta sobre quem são os 
responsáveis pelos incêndios fora de qualquer controle em variados biomas brasileiros, como a 
Amazônia e o Pantanal. A culpa, claro, é do PT. É isso mesmo. Foi o que disse o ministro no último 
final de semana, em conversa divulgada pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) em suas redes 
sociais. Segundo ele, "a ideologização" do tema posta em prática pelo PT fez com não fosse possível 
realizar "queimadas preventivas" neste ano, o que levou à situação de descalabro atual. 
Para além do delírio bolsonarista, a verdade é que as chamas, que já consumiram, entre outros 
biomas, 25% do Pantanal, têm pai, mãe, nome e sobrenome. E certamente não é o do Partido dos 
Trabalhadores. 
Os motivos claros e identificados por especialistas são o desmonte por que passaram os órgãos 
federais de defesa ambiental (ICMBio e Ibama), a inação das autoridades diante de uma tragédia 
anunciada e a falta de capacitação de pessoal treinado para combater o fogo. Veja, abaixo, como 
cada um desses fatores contribuiu para a situação em que se encontram as maiores reservas naturais 
do Brasil. 
  
1 - O desmonte do Ibama e a militarização do ICMBio 
Os dois maiores órgãos de fiscalização ambiental do país, o Instituto Chico Mendes de Conservação e 
Biodiversidade (ICMBio) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 



(Ibama), foram alvo de uma reestruturação devastadora já na chegada do ministro Ricardo Salles no 
governo, no início de 2019. Ele adotou um alinhamento completo a reivindicações e ideias do 
agronegócio. 
Sem antes se importar em conhecer a equipe que assumia, Ricardo Salles exonerou 21, dos 27 
superintendentes do Ibama. Dois meses depois, foi exonerado José Olímpio Augusto Morelli, servidor 
do Ibama que havia cumprido a lei e multado o então deputado Jair Bolsonaro por pescar em uma 
unidade de conservação de proteção integral em Angra dos Reis (RJ). 
Cinco meses após o início da gestão, o próprio governo anunciou, em um misto de orgulho mórbido e 
cinismo, uma redução de 34% do número de multas aplicadas por desmatamento ilegal no país. As 
consequências não tardaram: como todos lembram, as chamas que consumiram parte da Amazônia 
em 2019 tornaram o Brasil alvo de espanto e censura no mundo inteiro. 
Em maio deste ano, foi a vez do ICMBio. A reestruturação do órgão que cuida das unidades de 
conservação e dos centros de pesquisas teve suas 11 coordenações regionais simplesmente fechadas. 
Agora, existe apenas uma gerência para cada região do país. Na região Norte, por exemplo, sobrou 
somente uma das quatro coordenações existentes anteriormente, para atender 130 unidades de 
conservação. Pense. 
Os chefes dessas gerências regionais são todos militares, e junto com eles trouxeram equipes prontas 
e montadas, que substituíram os profissionais de carreira, desalojando-os de suas funções e em 
alguns casos até mesmo do próprio local de trabalho. É que o decreto de reestruturação da autarquia 
transformou cargos antes ocupados exclusivamente por servidores de carreira em postos de livre 
provimento. Só da Polícia Militar de São Paulo, quatro oficiais foram nomeados para cargos de 
coordenação.  
Entra a farda, sai a transparência. O Brasil de Fato perguntou à ambientalista francesa Alice Thuault, 
diretora adjunta do Instituto Centro de Vida (ICV), de Mato grosso, se ela acha que o Brasil está 
enfrentando como deveria ao desastre ambiental. "É difícil fazer uma avaliação aprofundada das 
medidas que vêm sendo tomadas porque, na realidade, não se tem medidas sistematizadas e 
disponibilizadas de forma transparente."  
"Temos acesso a essas medidas só através de entrevistas esparsas. Não existe um documento, ou 
uma contagem e publicação dos dados e da situação, para saber o que o Estado está fazendo." 
  
2 - A  inação das autoridades diante de uma tragédia anunciada 
Quando a Floresta Amazônica ardeu na temporada mais seca do ano passado, ambientalistas, 
universidades e organizações não governamentais avisaram: a previsão para o ano que vem é de uma 
estação seca ainda mais rigorosa. Se nada for feito, as consequências serão catastróficas. O governo 
federal achou por bem, então, fazer pior do que nada: o ano terminou com o ministro Salles deixando 
de executar R$ 3,3 bilhões do orçamento da sua pasta, nada menos do que 39% do total.  
“A situação que estamos vivendo já estava escrita. O Inpe e a Nasa (institutos aeroespaciais de Brasil 
e EUA) já tinham informado que teríamos uma estação atipicamente mais seca neste ano. Já 
vínhamos de uma situação similar com os incêndios de 2019 na Amazônia, lamenta a ambientalista. 
  
3 - A falta de preparo, pessoal e equipamento 
Assim, com as máquinas e as entidades oficiais de preservação em frangalhos, o Brasil enfrenta a 
tragédia. No Estado de Mato Grosso, por exemplo, somando os brigadistas que combatem o fogo sob 
o comando de instituições federais e estaduais, não se ultrapassa os 700 homens. Para o Estado de 
Mato Grosso. Imagine. 
 
Atenção, servidores anistiados! 
O SINDSEP-MG vem recebendo vários questionamentos de servidores anistiados sobre a votação da 
ADI 2135 pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A ADI foi ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores 
(PT), pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e pelo 
Partido Socialista Brasileiro (PSB) contra alterações introduzidas pela EC 19/1998, entre eles a que 
alterava o caput do artigo 39 da Constituição Federal para extinguir o RJU e substituí-lo pelo contrato 
público de trabalho. Os partidos apontam inconstitucionalidade formal, pois o texto promulgado não 
teria sido aprovado em dois turnos.  



A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, votou, no último dia 03/09, pela declaração 
de inconstitucionalidade de dispositivo da Emenda Constitucional (EC) 19/1998 que suprimia da 
Constituição Federal a obrigação de que os entes federados instituíssem o Regime Jurídico Único 
(RJU) e planos de carreira para servidores da administração pública direta, das autarquias e das 
fundações públicas. Relatora da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 2135, a ministra, única a 
votar na sessão, considera que houve violação da regra constitucional que exige aprovação em dois 
turnos por 3/5 dos votos dos parlamentares na Câmara e no Senado Federal para alterar a 
Constituição. O texto está suspenso por liminar deferida pelo STF desde agosto de 2007. 
O SINDSEP-MG está acompanhando todas as votações de interesse dos servidores. E assim que 
houver uma novidade sobre o assunto irá divulgar no Boletim do Servidor. Aguardem! 
 

Atenção, filiados (as) da Zona da Mata 

O Núcleo Regional Zona da Mata estará fechado essa semana. O retorno das 
atividades acontece no dia 21/09 (2ª feira). Até lá, toda e qualquer 
demanda deve ser enviada para Liliane – secretária do Núcleo Regional 
Central de Minas – pelos telefones (38) 98827-0683 e 0800-095-1812 ou 
pelo email central@sindsepmg.org.br. 
 

CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 
➢ 19/09 - Encontro Nacional dos Servidores Civis dos Órgãos Militares (DOMC);  
➢ 21/09 - Dia Nacional de Luta pelos direitos das pessoas com deficiência; 
➢ 24/09 - Seminário da jornada de debates com o tema: “As privatizações, a desnacionalização 

do patrimônio e das riquezas nacionais e o papel do estado no projeto de desenvolvimento do 
Brasil”; 

➢ 26/09 - Encontro Nacional dos Servidores da Segurança e Advocacia Pública (DESAP); 
➢ 30/09 - Dia Nacional de Lutas contra a reforma administrativa e em defesa dos serviços 

públicos; 
  Reunião preparatória da Comissão da Condsef/Fenadsef e 5ª Reunião da 
MNNP/Ebserh/Exercício 2020. 

➢ 03/10 - Encontro Nacional dos Servidores da Ciência e Tecnologia (C&T). 
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