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

 
Justiça determina suspensão das aulas presenciais no Colégio Militar 

Tendo em vista, o retorno das aulas no Colégio Militar, de Belo Horizonte, no dia 21/09, o SINDSEP-MG, entrou com 
pedido complementar junto à 3ª Vara Federal de Minas Gerais para suspender as aulas presenciais na instituição de 
ensino. 
Isso porque, apesar da direção do Colégio Militar ter atendido à decisão da Justiça Federal de não retorno ao 
trabalho presencial dos professores civis, essa mesma direção, de posse de um parecer da Advocacia Geral da União 
(AGU), enviou comunicado aos pais de que as aulas retornariam normalmente, no dia 21/09 e que os professores 
civis seriam “substituídos” pelos professores militares. 
No entanto, a determinação de retorno dos alunos às aulas presenciais vai contra ao que foi determinado pela 
justiça federal no dia 18/09. No entendimento, tanto da Assessoria Jurídica, quanto da diretoria do SINDSEP-MG o 
requerimento do pedido de tutela antecedente não era a da proteção da saúde apenas dos professores civis do 
Colégio Militar de Belo Horizonte, mas sim de toda a coletividade, que pode ser muito afetada com um retorno 
precoce das aulas presenciais. 
Admitir-se que as atividades remotas deveriam ser deferidas apenas aos professores civis do Colégio Militar de Belo 
Horizonte seria uma completa contradição. Isso por que os alunos, no curso da pandemia terão de formar grupos 
presenciais para assistir às aulas ministradas pelos professores militares, cujo número em algumas disciplinas, é 
inferior ao número de professores civis. 
Além disso, o Colégio Militar não pode se valer de um parecer da AGU, que é um ato administrativo, para se 
sobrepor a um ato judicial, que foi a decisão determinada pela 3ª Vara Federal de Minas Gerais, em 18/09. 
Além disso, “o Colégio Militar não retoma suas atividades amparado por qualquer normativa federal, mas por decisão 
da Diretoria de Educação Preparatória e Assistencial (Depa), responsável pela coordenação, controle e supervisão 
das atividades dos colégios militares, embasada nas orientações dos ministérios da Defesa, da Educação e da Saúde, 
do comando do Exército e do Departamento de Educação e Cultura do Exército”. 
Não bastasse, não existe até o momento qualquer determinação, por parte do município de Belo Horizonte, de 
retorno das aulas presenciais das instituições de ensino. 
Diante disso, novamente o juiz da 3ª Vara Federal, acatou pedido do SINDSEP-MG e determinou o cessamento, de 
imediato, das aulas presenciais no Colégio Militar de Belo Horizonte, até que tal medida seja permitida no município 
de Belo Horizonte. Foi estipulada também multa diária de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de 
descumprimento. 
Parabéns à nossa Assessoria Jurídica por estar sempre vigilante não só na defesa dos direitos dos servidores públicos 
federais lotados em Minas Gerais, mas por atuar no interesse de toda a coletividade. 

 

Governo estuda projeto de lei para permitir demissão de servidor em cargo obsoleto 
A equipe econômica do governo federal estuda criar uma lei para permitir a demissão de servidores em cargos que 
se tornaram obsoletos com o surgimento de novas tecnologias. Esse seria um dos projetos de lei complementar que 
seriam apresentados pelo Ministério da Economia para detalhar pontos da reforma administrativa, contou Wagner 
Lenhart, secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal. 
Apresentada ao Congresso Nacional como a Nova Administração Pública, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
tem como principal ponto o fim da estabilidade no funcionalismo. A exceção seria para as carreiras de estado, que 
continuariam com praticamente as mesmas regras do regime atual. O texto, porém, não traz detalhes sobre quais 
cargos farão parte dessas carreiras, nem em quais situações os servidores sem estabilidade poderão ser demitidos. 
Esses e outros pontos serão regulamentados por meio de leis complementares, que ainda serão enviadas pelo 
governo. Ainda de acordo com o secretário, o fim da estabilidade para os vínculos por tempo indeterminado não 
significa um regime igual ao da iniciativa privada. 
— A gente não está instituindo a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) para esses servidores. A gente está 
criando um regime distinto, que vai ser menos estável do que os cargos típicos de estado, mas mais estável do que 
os celetistas. Então é um regime intermediário — explicou. 
Confira abaixo a entrevista completa com Wagner Lenhart, secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal do 
Ministério da Economia. 



 
O governo anunciou que estuda criar mecanismos semelhantes ao FGTS e ao seguro-desemprego para 
os servidores que não tiverem estabilidade. Já existe algum tipo de detalhamento sobre como seriam 
esses benefícios? 
Wagner Lenhart: A gente ainda está estudando as formas, isso vai ser colocado em um segundo momento, 
quando forem regulamentadas as mudanças no texto constitucional. Mas o que a gente pode antecipar é que a 
gente está estudando isso, sim, e para nós faz todo o sentido que, não tendo o mesmo grau de estabilidade nesse 
vínculo por prazo indeterminado que está sendo proposto, que haja algum resguardo para o servidor, assim como já 
acontece para o trabalhador da iniciativa privada. Então isso está sendo estudado, mas ainda não tem definição 
quanto à alíquota, quanto à forma como vai ser. Mas é com esse mesmo espírito que existe hoje do FGTS. 
 
Já existe algum estudo sobre o impacto dessa nova despesa que seria criada com a contribuição do 
governo para um fundo como o FGTS? 
Wagner Lenhart: A gente tem os levantamentos a respeito de quanto custa no longo prazo o vínculo de 
estabilidade. Recentemente, instituímos o movimento de colocar o cálculo de longo prazo como algo que é levado 
em consideração quando se faz concursos ou movimento dentro da folha de pagamento. Isso não era feito 
normalmente, era feito só nos anos iniciais, mas sabemos que com o regime de estabilidade que existe hoje, o 
vínculo do servidor com o governo é de longo prazo. Chega no período de atividade a mais de 30 anos, e quando 
soma o período de inatividade e pensionista, supera os 60 anos. Mas sem dúvida na definição de como vai ser feito 
esse resguardo, vai ser levado em consideração isso também, quanto vai custar aos cofres públicos, e a relação no 
que toca aos estáveis. 
 
O Ipea lançou na semana passada um estudo com alguns cenários. Um deles é como o salário inicial 
dos novos servidores equivalente a 70% da remuneração atual. O governo estuda apresentar algum 
projeto neste sentido? 
Wagner Lenhart: O Ipea fez uma projeção de cenário, ele pegou algumas premissas e fez o cálculo justamente 
para se ter uma noção de magnitude do que pode ser feito nessa transformação da administração pública, e qual o 
impacto que pode ter nas contas públicas. A gente também está trabalhando com essas premissas, não só essas que 
o Ipea colocou, mas outras. A questão do salário inicial nos parece que para algumas carreiras faz muito sentido 
você ter um salário inicial em níveis mais baixos, até para equiparar com o que acontece na iniciativa privada. Para 
outros casos, não faz sentido reduzir, ou faz sentido reduzir pouco. Então na verdade esse cálculo da projeção tem 
que ser uma média. Isso vai ser pesado também nesse segundo momento da proposta, quando a PEC for debatida e 
aprovada pelo Congresso, aí nós vamos entrar no detalhamento. Um outro elemento que o Ipea trouxe e é 
importante é a questão da taxa de reposição. A gente sabe que o governo está fazendo um movimento muito 
grande de digitalização e automatização de processos, e isso vai impactar o perfil da nossa força de trabalho nos 
próximos anos, e fazer com que em algumas atividades não tenha a necessidade de repor na mesma quantidade 
que precisaria caso essas transformações não estivessem acontecendo e sendo implementadas no governo. 
 
A PEC estabelece que algumas mudanças ainda seriam regulamentadas por Lei Complementar. Esses 
pontos não poderiam constar na PEC? 
Wagner Lenhart: Eventualmente, uma ou outra coisa poderia. O que a gente optou foi pelo entendimento do que 
deve constar na Constituição. A Constituição deve ser o instrumento que cria as regras gerais, constitui a 
organização do estado. Como esse é um instrumento cria regras gerais, ele não pode entrar em detalhes. Ele 
estabelece as balizas e aí remete ao Congresso Nacional, através de Lei Complementar ou Lei Ordinária, que fazem a 
regulamentação. Então tem a parte de premissas e tem a parte de estrutura maior. A gente fez as mudanças na 
Constituição que entendíamos que diziam respeito a essa mudança mais estrutural e ampla, e aquilo que é 
detalhamento deixamos para matéria infralegal, contando com a participação e deliberação do Congresso. 
 
Alguns pontos que não estão detalhados na PEC poderiam ajudar na análise da proposta no Congresso, 
como a questão do FGTS. O governo pretende antecipar o texto de algumas dessas leis 
complementares? 
Wagner Lenhart: Esse é um tipo de ponto que tranquiliza, mas também se você coloca na Constituição engessa e 
está entrando nesse detalhamento que a gente tenta evitar. Tanto a PEC quanto o projeto de lei, quem vai aprovar e 
deliberar é o Congresso Nacional, a mesma Casa que vai fazer a apreciação da PEC vai fazer a dos projetos de lei. 
Então é um processo. Passa pela PEC com as mudanças estruturais, passa por esse detalhamento pelas leis 
complementares e ordinárias, e depois passa ainda por um outro momento de detalhamento ainda mais fino na 
esfera de cada Poder, através de decretos, de atos do Poder Legislativo, do Judiciário. Isso é um trajeto que precisa 
ser percorrido. Com o passar do tempo é possível que a gente traga também mais detalhamentos. Nossa ideia é, 
sim, antecipar o debate e inclusive o encaminhamento de alguns textos que não dependem da PEC, já para o 
Congresso analisar. 
 
 



Algum desses textos já está pronto? 
Wagner Lenhart: Alguns estão em estágio avançado. Eu vou citar dois exemplos. O primeiro diz respeito à parte 
de pessoas, o outro à parte de cultura organizacional do estado. Os dois têm íntima relação e fazem parte desse 
processo de transformação. O primeiro é o projeto de lei que regulamenta a gestão de desempenho no serviço 
público, que é um tema pendente de regulamentação há bastante tempo, e a gente entende que é fundamental. 
Inclusive, percebemos nas entidades representativas de servidores uma intenção de debater esse tema, e que a 
regulamentação do artigo 41 da Constituição seria algo bem vindo, se bem construído. Esse é um dos temas que 
poderiam ser encaminhados antes da aprovação da PEC. E o segundo é o projeto de lei que moderniza a parte de 
estruturas organizacionais, de como isso se dá na administração pública. A legislação atual ainda é da década de 60, 
então ela merece uma atualização, e está sendo trabalhado um texto nesse sentido. 
 
Com relação à estabilidade, existe uma preocupação com a autonomia dos servidores. O que o governo 
pensa em propor para minimizar essas preocupações e como será a regulamentação das carreiras 
típicas de estado? 
Wagner Lenhart: Esse é um ponto central da proposta e gera muitas dúvidas e preocupações, que são legítimas. A 
primeira é a divisão dos vínculos. A gente está propondo um cargo típico de estado, que do ponto de vista da 
estabilidade não vai mudar quase nada em relação ao que hoje se tem. Na verdade é o mesmo regime dos 
servidores dentro do Regime Jurídico Único. Então para esse grupo não muda. A gente fez nesse período de 
construção da proposta diversos estudos internacionais, fomos ver o que países que têm um excelente serviço 
público estão fazendo em relação a isso, e como lidam com a estabilidade. A gente percebeu que um núcleo de 
governo, aquelas atividades relacionadas ao poder de fiscalização, polícia, essas atividades são muito típicas e 
claramente demandam independência e autonomia maior dos seus agentes e elas têm uma proteção mais ampla, 
mais robusta. E foi isso que a gente quis manter. 
Para o outro grupo, do prazo indeterminado, vão ter algumas alternativas adicionais, mas é muito importante frisar 
que o próprio texto da PEC traz a vedação por desligamentos por razões político partidárias. Além disso, nós 
colocamos a previsão de que as hipóteses de desligamento deverão estar previstas em lei. Isso significa que o gestor 
não vai poder demitir porque ele não vai com a cara de João ou de Maria. O que a gente quer é que tenha algumas 
alternativas para que o estado possa se adaptar às mudanças que estão acontecendo no mundo e na própria 
administração, e ter a capacidade de servir melhor à população. 
A França por exemplo, no ano passado, regulamentou que era possível o desligamento de servidores 
por obsolescência da atividade, com as novas tecnologias, para focar aquele recurso em áreas que sejam mais 
necessárias para a população. Esse é um exemplo do que poderia estar previsto na lei. Vai continuar existindo o 
processo administrativo onde servidores vão ter a oportunidade da ampla defesa. Vai continuar existindo o princípio 
constitucional na administração pública da impessoalidade. Então tem uma série de salvaguardas adicionais. A gente 
não está instituindo a CLT para esses servidores. A gente está criando um regime distinto, que vai ser menos estável 
do que os cargos típicos de estado, mas mais estável do que os celetistas. Então é um regime intermediário. 
 
Essa mudança que a França fez é algo que se estuda fazer no Brasil também? 
Wagner Lenhart: Sim. Esse seria um dos pontos que eventualmente estariam nessa lei que seria abordada depois 
da promulgação da PEC. Como a gente ainda não tem a certeza de que texto vai ser aprovado pelo Congresso, só 
vamos conseguir propor a regulamentação desse novo serviço público a partir do momento em que essa 
macroestrutura for definida pelo Congresso Nacional. 
 
Como será a regulamentação das carreiras típicas de estado? 
Wagner Lenhart: Vamos fazer no momento oportuno esse debate, construir um conceito adequado para isso. 
Também é um ponto que há muito tempo está se debatendo e ainda não foi fechado. Tem inclusive propostas nesse 
sentido tramitando no Congresso Nacional que podem ser boas balizas e um bom início para começar esse debate. 
Mas o que é importante dizer é que isso não se trata de um grau de importância dos servidores. Você pode ter 
atividades extremamente importantes para a sociedade classificadas como por prazo indeterminado, e também com 
cargo típico de estado. A grande questão é a natureza da atividade mesmo e se ela tem esse componente nessas 
áreas em que eu comentei, de fiscalização e polícia. 

 

Atuais servidores públicos também estão na mira da reforma administrativa 
Reajuste salarial, promoção, avaliação de desempenho e suspensão de direitos, por exemplo, são algumas das 
regras que, se aplicadas aos novos servidores, serão executadas automaticamente para os que já estão investidos 
no cargo 
O discurso do governo federal é de que a reforma administrativa (PEC 32/2020) não afeta os atuais servidores 
públicos. Assim como foi feito na reforma da Previdência e na trabalhista, o governo Bolsonaro-Guedes manobra 
para que o povo compre gato por lebre. Entregue ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
por peças-chaves do governo, no último dia 3 de setembro, o texto da reforma administrativa prejudicará de 
imediato os atuais servidores públicos caso seja aprovada como está.  



Reajuste salarial, promoção, avaliação de desempenho e suspensão de direitos, por exemplo, são algumas das 
regras que, se aplicadas aos novos servidores, serão executadas automaticamente para os que já estão investidos 
no cargo. Até mesmo a estabilidade dos atuais servidores é atacada. Pela lei atual, a perda do cargo público só 
acontece após trânsito em julgado. Com a reforma administrativa, uma simples decisão judicial colegiada pode 
destituir os servidores atuais.  
“Só há três hipóteses que não alcançam os servidores atuais: salário de ingresso, que não vai rebaixar; a modalidade 
de contratação, pois quem já está contratado não será afetado; e o outro é o fim da estabilidade, ainda assim fica 
uma estabilidade mitigada. Todas os demais, alcança (os atuais servidores). Por exemplo: você não pode dar 
reajuste salarial só para os servidores antigos. Tem que dar para todos ou para ninguém”, explica o diretor do 
Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap) Antônio Augusto de Queiroz, em debate virtual 
realizado pelo Sindicato dos Professores do DF, no último dia 11.  
Em artigo publicado no Blog do Servidor, o advogado especialista na defesa do servidor público Jean P. Ruzzarin 
lembra que “os servidores em atividade não possuem mais exclusividade na ocupação de funções comissionadas 
tampouco reserva em cargos em comissão”. “Além disso, os que atualmente ocupam tais postos serão exonerados 
em breve, na medida em que forem institucionalizados os novos cargos de liderança e assessoramento. Mais do que 
isso, a proposta escancara a violação ao princípio da supremacia do interesse público primário ao assumir que 
comissionados podem ser destituídos por motivação político-partidária, ainda que sejam servidores concursados”, 
comenta.  
Já as advogadas Camilla Louise Cândido e Jéssica Carneiro Rodrigues avaliam que a reforma administrativa está 
“inserida no contexto reformista de austeridade”, idealizada, assim como a trabalhista, a previdenciária e a emenda 
do teto de gastos, “para agradar o andar de cima e tirar direitos do andar de baixo”. “E a reforma tributária, que 
poderia corrigir enormes distorções do sistema tributário brasileiro, vai ficando para trás”, pontuam em artigo 
publicado na página da LBS Advogados.  
Embora o perfil assustador, o clima conjuntural no Congresso Nacional é favorável à reforma administrativa. O tema, 
que prejudica não só atuais e futuros servidores, como a sociedade em geral, tem até uma frente parlamentar que 
luta por sua aprovação, além do alinhamento com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, 
David Alcolumbre (DEM-AP), que se movimentam para acelerar a tramitação da proposta.  
A servidora pública Ana Paula Cusinato, secretária de Comunicação da CUT-DF, avalia que a estratégia covarde de 
maquiar a reforma administrativa para que ela seja aceita, principalmente pelos novos servidores, tem objetivo 
certeiro: desmobilizar o conjunto do funcionalismo público.  
“O servidor que está exercendo suas atividades, com sua estabilidade, acha que não será atingido e, com isso, as 
chances dele se envolver em qualquer campanha ou movimento contrário à reforma administrativa são muito baixas. 
O mesmo acontece com aqueles que estão próximos de se aposentar. Mas é preciso reforçar que ninguém, nenhum 
servidor, está imune a mais este ataque”, afirma.  
Segundo ela, é urgente um esforço conjunto para mostrar para a população os efeitos perversos da reforma 
administrativa de Bolsonaro e, na mesma medida, pressionar os parlamentares a rejeitarem a proposta. “Estamos 
em um momento de deliberações remotas tanto na Câmara como no Senado. Corre o risco dessa proposta, que 
desmonta todo o serviço público e mercantiliza direitos, ser aprovada sem um amplo debate social, com chances até 
mesmo de sair do Congresso pior do que entrou, levando em consideração o perfil da maioria dos parlamentares”, 
alerta.  
A PEC da reforma administrativa deverá ser discutida nas próximas semanas no Congresso Nacional. Ela deverá 
passar por votação em dois turnos tanto na Câmara quanto no Senado. Para ser aprovada, a proposta precisa do 
aval de 308 deputados e 49 senadores. 

 

Verdades e mentiras sobre a reforma Administrativa de Bolsonaro 

 
O governo de Jair Bolsonaro (ex-PSL) enviou ao Congresso Nacional no início deste mês o projeto de reforma 
Administrativa que prejudica o serviço público e ataca o funcionalismo, como se professores, fiscais do trabalho e do 



meio ambiente e outras categorias fossem marajás, mas não toca nos privilégios de juízes, militares, deputados, 
senadores e procuradores, com seus salários milionários e penduricalhos.  
Os detalhes da proposta não são completamente conhecidos, o que se sabe é que o governo mantém a perseguição 
aos servidores, dando a entender que, além de ganharem muito, o país tem concursados demais. Ninguém fala que 
o governo não está repondo sequer as vagas dos que se aposentaram, morreram ou mudaram de área prejudicando 
o atendimento à população. Confira o vídeo com a verdade sobre a reforma Administrativa proposta pelo governo de 
Jair Bolsonaro. Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=PKhHGXM8t4s&feature=youtu.be 

 
CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 

➢ 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). 
 

 
O SINDSEP-MG, representado pela diretora Jussara Griffo, juntamente com o Secretário geral da Condsef/Fenadsef, 
Sérgio Ronaldo e outras entidades participaram do ato dos trabalhadores dos Correios, em Brasília, na manhã de 
hoje, 21/09, véspera do julgamento do dissídio da categoria, pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST). Os 
trabalhadores fizeram uma manifestação em frente ao Ministério das Comunicações e de lá seguiram em passeata 
com o objetivo de ocupar o pátio do edifício sede dos Correios, mas a área foi isolada pela Polícia Militar do Distrito 
Federal numa clara tentativa de repressão ao movimento legítimo de greve.  
No julgamento do dissídio, o TST estipulou um reajuste de 2,6%, retorno ao trabalho no dia 22/09, sob pena de 
multa diária de 100 mil reais. Como a greve não foi considerada abusiva, metade dos dias parados será compensada 
e a outra metade será descontada dos salários. O TST decidiu manter ainda as nove cláusulas oferecidas pelos 
Correios durante a negociação salarial – que incluem a oferta de plano de saúde e auxílio-alimentação – e outras 20 
cláusulas sociais, que não representam custos extras aos Correios. As outras 50 cláusulas do antigo acordo coletivo 
de trabalho foram canceladas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PKhHGXM8t4s&feature=youtu.be

