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

 
Governo nomeia outro militar para presidência do ICMBio 

O governo do presidente Jair Bolsonaro nomeou o coronel Fernando Cesar Lorencini, da Polícia Militar de São 
Paulo (PMSP), como presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 
A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (22/9). Apesar de a pasta ser 
vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, o texto é assinado pelo ministro-chefe da Casa Civil, general Braga 
Netto. 
Lorencini era Diretor de Planejamento, Administração e Logística do ICMBio desde maio de 2019. Agora, na 
presidência do instituto, ele terá uma remuneração mensal de R$ 16.944,90, a mais alta entre cargos de 
direção.  
O coronel da Polícia Militar chegou ao instituto em meio às propostas do ministro do Meio Ambiente, Ricardo 
Salles, de elevar a participação de militares na pasta. Ele assume o lugar do coronel Homero de Giorge 
Cerqueira, que teria deixado a presidência do ICMBio em agosto deste ano por causa de desentendimentos 
com o ministro Ricardo Salles sobre o combate a incêndios no Pantanal. 
 

Divisão da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) será feita via Medida Provisória 
No dia 17/09, representantes das Assec´s reuniram-se, por videoconferência, com o Assessor Especial da Casa 
Civil da Presidência da República, José Mauro, José Mauro Esteves, para saber sobre o destino da Comissão 
Nacional de Energia Nuclear (CNEN), bem como sobre o andamento do processo de criação da Autoridade 
Nuclear de segurança Nuclear (ANSN). 
O Assessor Especial da Casa Civil da Presidência da República fez um breve histórico sobre como se deu seu 
envolvimento com o tema de divisão da CNEN e criação da ANSN, no âmbito da Casa Civil. Ao se inteirar sobre 
o tema, observou que havia propostas divergentes e atuou em busca de um consenso. Disse que este 
consenso foi atingido em 13 de julho 2020. De lá até setembro foi feita uma primeira versão de uma Medida 
Provisória (MP), que está em fase de ajustes finais, com alteração de decretos, que deverá será feita nos 
próximos 90 dias. Após a reunião, listamos abaixo o que já se sabe sobre a divisão da CNEN: 
 

➢ ANSN, constituída a partir da DRS, IRD e Lapoc, irá para o Ministério das Minas e Energia - MME; 
➢ A CNEN continuará no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações – MCTI, normalmente com os 

institutos que não farão parte da ANSN; 
➢ Com a reestruturação, não haverá criação de cargos e nem aumento de despesas para a União; 
➢ O processo de separação será feito por uma MP e pela alteração de três decretos: das atribuições da 

CNEN, das atribuições dos ministérios e da organização da presidência que trata de todos os 
ministérios; 

➢ Os servidores que forem para a ANSN serão transferidos da CNEN, mas continuarão no Plano de 
Carreira de C&T; 
Consta, na citada MP, que a ANSN irá continuar no plano médico da CNEN; pois a ANSN é bem menor 
em relação à CNEN; 

➢ Quanto à movimentação de pessoal, em um primeiro momento, talvez seja de modo voluntário, mas 
isso será uma questão interna da CNEN. Os servidores da ANSN não vão mudar de carreira; 

➢ Na MP, são reforçadas as atividades da CNEN como autarquia federal; 
➢ Não houve discussão para a criação de OS dentro da CNEN para institutos, nem para área nuclear. 

José Mauro destacou que a MP não mexeu nos institutos, que continuam como estão. Disse que está planejada 
uma área de governança muito maior. A DGI foi separada em duas, sendo parte dos cargos para a Autoridade, 
colocados na área fim; e na CNEN, colocados na área de governança. 
Farão parte dos próximos passos, os pareceres jurídico e de mérito pelo MCTI e CNEN. Depois no Ministério da 
Economia - ME, vão verificar se não haverá mesmo aumento de custos. Nesse meio tempo, serão feitos os 



decretos anteriormente citados. Depois, o processo segue para a Presidência, para verificação final da parte 
jurídica e, depois, para o Presidente sancionar. A seguir, vai então para o Congresso.  
O Ministro do MCTI já esteve na comissão de Ciência e Tecnologia e apresentou o processo. O prazo para 
conclusão, caso se faça um grande esforço, será no final deste ano. 
Em tempo: A citada MP já foi assinada pelos Ministro do MCTI e MME e seguiu, no dia 21/09, para a 
assinatura do Ministro do GSI. 

 

Chefe do CNPQ prevê apagão da pesquisa científica no País 
Segundo presidente do CNPq, Evaldo Vilela, órgão corre o risco de não ter dinheiro para pagar nem mesmo as 
bolsas já vigentes. Ele alerta que cortes previstos para o orçamento de 2021 podem levar a enxugamento de 
bolsas e até a uma resposta reduzida da ciência à pandemia 
A pesquisa científica no Brasil pode sofrer colapso. Uma das principais agências de fomento à pesquisa do país, 
o CNPq pode ter até metade de sua produção comprometida caso os cortes previstos no orçamento de 2021 
não sejam revertidos no Congresso Nacional.   
O presidente do CNPq, Evaldo Vilela, afirma que o corte de 5,3% em relação ao ano anterior, previsto no 
Projeto de Lei Orçamentária (PLOA), juntamente com o fato de quase a metade do orçamento (R$ 696 
milhões) estar condicionada à aprovação do Congresso, podem fazer com que o órgão não tenha dinheiro para 
pagar nem mesmo as bolsas já vigentes, que hoje giram em cerca de 80 mil. 
Até mesmo a resposta do país à pandemia de Covid-19 pode ficar prejudicada, uma vez que diversas pesquisas 
na área estão sendo financiadas pelo órgão.  
Referindo-se aos cortes que ocorrerão no orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia em 2021, o 
presidente do CNPq disse que "o orçamento seria diminuído para o ano que vem em R$ 200 milhões", mas a 
instituição conseguiu reverter e a diminuição será de R$ 100 milhões, que ele considera muito. "O que nos 
preocupa é que este orçamento está dividido em duas partes. Uma delas, que já está garantida, corresponde 
mais ou menos à metade. A outra parte, em lei complementar, que é o condicionado que pode ser liberado 
dependendo da política econômica. Nunca foi tão grande, de R$ 600 milhões. No ano passado foi de R$ 60 
milhões, e o Congresso nos liberou. Vai liberar este ano?" 
Evaldo Vilela prevê uma "catástrofe" se o Congresso não liberar "porque vamos rachar a pesquisa no CNPq à 
metade". Ele alerta que os níveis de financiamento da pesquisa no Brasil têm caído sistematicamente.  
Um dos ítens mais atingidos na atividade do CNPq serão as bolsas de pesquisas. "Temos um patamar de cerca 
de 80 mil bolsas por mês. Esse é o dinheiro que nós temos hoje, R$ 1,3 bilhão que mantém essas bolsas. Se 
não tivermos esse dinheiro, significa que não vamos poder manter as 80 mil bolsas". Também a resposta à 
Covid-19 poderá ficar comprometida, na opinião do presidente do CNPq.  

 
Para AGU suspensão temporária de adicionais a servidores durante teletrabalho é legal  

A Advocacia-Geral da União (AGU) obteve duas vitórias relevantes no Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
relativas ao pagamento de adicionais aos servidores públicos em razão do trabalho remoto implantado com a 
pandemia da Covid-19. Em ambos os casos, a disputa surgiu após associações de servidores entrarem na 
Justiça questionando instrução normativa do Ministério da Economia que suspendeu temporariamente o 
pagamento dos adicionais ocupacionais, noturno e da gratificação por atividades com raio-X, em meio às 
medidas de prevenção do novo coronavírus.  
No primeiro caso, o Sindicato dos Trabalhadores em Serviço Público da Paraíba entrou com recurso após a 
Justiça Federal rejeitar o pedido da entidade para manter o pagamento dos adicionais mesmo durante as 
atividades remotas. No caso segundo caso, a Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pernambuco 
já havia obtido decisão favorável, em primeira instância, ao alegar direito aos pagamentos para não haver 
prejuízos à remuneração dos funcionários.  
Mas a AGU entrou com agravo de instrumento no TRF-5 solicitando que a suspensão dos pagamentos fosse 
mantida. Segundo a Advocacia-Geral, é necessário que os servidores trabalhem efetivamente nas condições 
previstas pela lei para que haja o pagamento dos adicionais de insalubridade, periculosidade, irradiação 
ionizante e gratificação por exposição a substâncias radioativas, o que na pandemia, não é possível, uma vez 
que os trabalhadores estão executando suas atividades remotamente.  
O procurador federal Leonardo Barbosa do Rêgo, integrante do Subnúcleo de Ações Prioritárias do núcleo de 
Matéria Administrativa da Procuradoria-Regional Federal da 5ª Região, explica que as mudanças foram 
implementadas para regulamentar a aplicação da lei, adaptando-a às situações excepcionais de teletrabalho. 
“Não faz sentido a Administração Pública pagar um valor se não há a contraprestação desse serviço na forma 
como a lei determina. Há o entendimento que a atividade laboral continuou, mas sob outras condições. Se há o 
trabalho remoto, não há submissão às condições previstas na legislação”, afirma.  



De acordo com a AGU, tanto as leis trabalhistas quanto o Regime Jurídico dos servidores preveem a cessação 
dos pagamentos quando houver o fim dos riscos à saúde e à integridade. Além disso, a medida evita o 
pagamento de verbas em descompasso com a legalidade.  
“Para ter direito ao recebimento do adicional ocupacional, o servidor teria que ser avaliado em seu novo 
ambiente de trabalho, com expedição de laudo técnico, elaborado por médico, com especialização em medicina 
do trabalho, ou engenheiro ou arquiteto com especialização em segurança do trabalho”, escreveu a AGU no 
recurso.  
A Advocacia-Geral citou ainda doutrinas que reconhecem a forma temporária dos pagamentos ao não 
incorpora-los automaticamente aos vencimentos, nem no cálculo da aposentadoria. A AGU também frisou que 
o Poder Judiciário não pode conceder aumentos remuneratórios sob risco de violação ao princípio da separação 
dos Poderes.  
Os dois casos foram decididos favoravelmente pela Primeira e Segunda Turmas do TRF-5, garantindo a 
aplicação da norma federal. Para o procurador federal Leonardo Barbosa, as decisões são importantes 
precedentes para outras discussões judiciais sobre o mesmo tema, além de gerar uma “economia significativa” 
de recursos ao erário. 
 

Com INSS sucateado, fila de pedidos de benefícios passa de 1,5 milhão 
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tem 1.568.050 de pedidos de benefícios aguardando análise, 
segundo dados solicitados pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário ao INSS e divulgados nesta sexta-
feira (18), pelo Portal de notícias G1. 
Do total de processos, 777.660 aguardam cumprimento de exigências como a entrega de algum documento, 
seja de um formulário de insalubridade ou de uma ficha de registro de empresa, para que o processo seja 
concluído, por exemplo. Outros 790.390 (50,4%) processos precisam de perícia médica, ou seja, dependem de 
atendimento presencial.  
Os números mostram que o problema não é provocado só pela pandemia do novo coronavírus (Covid 19) e o 
isolamento social, como a direção do Instituto insinua nas entrevistas. É também da gestão do presidente Jair 
Bolsonaro (ex-PSL), que não investe para melhorar o atendimento ao trabalhador e à trabalhadora que têm 
direito aos benefícios, não faz concurso para substituir servidor que se aposentou, morreu ou trocou de área, 
sucateando o INSS. Este ano, o governo publicou edital para suprir 7.440 vagas temporárias no Instituto, para 
serem preenchidas por servidores civis aposentados e militares da reserva. No entanto, o edital mais parece um 
aparelhamento do órgão, já que claramente privilegia os colegas de farda do “capitão”, em detrimento dos civis 
que já têm experiência na área. 
Com todos esses problemas de gestão e falta de vontade política para resolver, o drama de quem precisa de 
perícia se prolonga porque os médicos peritos se recusam a voltar a trabalhar nas agências alegando falta de 
segurança e risco de contrair a Covid-19, dos médicos e dos segurados, como o sindicato dos servidores vem 
denunciando já algum tempo. 
Ao invés de tomar providências para proteger servidores e segurados, a direção do INSS ameaça com a 
legislação funcional os peritos que não voltarem até a próxima segunda-feira (21). 
Tipos de requerimentos parados 
Entre as pessoas que aguardam perícia, metade (393.614) precisa fazê-la por pedido de assistência à pessoa 
com deficiência. Já os pedidos de auxílio-doença (369.730) representam 47% dos processos que aguardam em 
fila. 
Os outros 3% se dividem entre solicitantes de aposentadoria por meio da Lei Complementar 142/2003 
(12.805), pedidos de adicional de 25% (7.528), de isenção de Imposto de Renda (5.676) e de pensão por 
morte (1.037). 
Segundo a presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP), Adriane Bramante, as perícias de 
auxílio por incapacidade temporária foram realizadas de maneira indireta durante a pandemia, ou seja, de 
maneira não presencial. 
Só que esses trabalhadores recebem apenas um salário mínimo (R$ 1.045,00) por 30 dias. Se ficar incapacitado 
por mais tempo, precisam dar uma nova entrada no pedido do benefício. Nos demais casos, as perícias ainda 
precisam ser presenciais. 
 
Remarcação de perícia 
O Ministério da Economia autorizou a remarcação, pelo telefone 135, de perícias médicas do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) que foram canceladas durante retorno gradual do atendimento presencial. 
A opção foi disponibilizada em meio ao embate entre o INSS e médicos peritos sobre a retomada dos serviços 
nas agências de Previdência Social (APS). Também é possível fazer a remarcação pelo Meu INSS. 
Após cinco meses fechadas, as unidades reabriram no último dia 14. No entanto, segurados do INSS foram 
surpreendidos após os médicos peritos negarem o retorno ao trabalho presencial. 



A autorização do reagendamento por meio da Central 135 foi publicada nesta terça-feira (22/9) em portaria 
conjunta no Diário Oficial da União (DOU).  
A remarcação estará permitida “nos casos de não comparecimento do usuário na data agendada ou em que 
não foi possível a realização do atendimento na data previamente agendada”. 
A perícia médica será remarcada, segundo a portaria, para o local de atendimento inicialmente agendado. 
“As medidas previstas na portaria não se aplicam para as APS que permanecem fechadas ou que não ofertem 
serviços de perícia médica, por ocasião da retomada do atendimento presencial”, diz o texto. 
 

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”; 

➢ 25/09 – Reunião com a Superintendência do HC/UFMG/Ebserh; 
➢ 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). 

 
 


