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

 
SINDSEP-MG entra com embargos contra decisão da Justiça Federal de Brasília que 

permitia a retomada das aulas no Colégio Militar de Belo Horizonte 
A Assessoria Jurídica do SINDSEP-MG entrou com embargos de declaração contra decisão da Justiça Federal de 
Brasília, que determinou a suspensão da decisão que impedia a retomada das aulas presenciais no Colégio Militar de 
Belo Horizonte. Tal decisão, contudo, manteve preservada a primeira determinação de manutenção dos servidores 
civis federais no regime de teletrabalho e que não foi objeto deste recurso. 
A Assessoria Jurídica do SINDSEP-MG alega que a decisão do Desembargador Jirair Aram Meguerian apresenta 
omissão e contradição, que deverão ser sanados. Uma delas diz respeito à afirmação de que inexiste nos atos 
normativos qualquer determinação de restrição das atividades das instituições de ensino estaduais e federais. 
No entanto, no dia 23/09, a Prefeitura de Belo Horizonte, publicou o Decreto nº 17.435/20, determinando a 
restrição das atividades de todas as instituições de ensino, públicas ou privadas, de quaisquer entes federados, 
suspendendo, por tempo indeterminado, os correspondes alvarás de localização, permitindo apenas o retorno 
de escolas de nível superior, da área da saúde, para aulas práticas e laboratoriais e escolas de educação 
profissional de nível técnico. E o Colégio Militar de Belo Horizonte não se enquadra em nenhuma dessas 
hipóteses. 
Em outra parte da decisão, o desembargador afirma que o SINDSEP-MG possui legitimidade para demandar 
apenas em favor de seus substituídos, no caso os professores e demais servidores civis federais do Estado de 
Minas Gerais, não podendo assim pleitear providências em nome dos alunos, militares ali lotados e demais 
pessoas que frequentam a instituição. 
Mas em momento algum o SINDSEP-MG, via Assessoria Jurídica, requereu proteção a direito daqueles que não 
representa, mas sim, requereu efetiva proteção da saúde dos professores civis do colégio militar, que 
poderiam, quando retornassem às atividades presenciais, encontrar um ambiente de proliferação do COVID-19. 
Em momento algum o SINDSEP-MG pretendeu representar os professores militares, uma vez que, por previsão 
constitucional, estes estão proibidos de se filiarem a entidades classistas. 
Vale lembrar que o Município de Belo Horizonte requereu, no último dia 24/09, ingresso  nessa ação como 
amicus curiae, afirmando que, tendo em vista, a situação atual de Belo Horizonte que a retomada das aulas 
presenciais pretendida pela direção do Colégio Militar não tem respaldo científico e, portanto, deve ser evitada. 
Diante disso, o requerimento da Assessoria Jurídica do SINDSEP-MG, é para que a decisão da Justiça Federal, 
de Brasília, seja reparada e que seja considerada a vedação total ao retorno das aulas presenciais nas escolas 
situadas no Município de Belo Horizonte, incluindo o Colégio Militar de Belo Horizonte. 
Parabéns à nossa Assessoria Jurídica do SINDSEP-MG por estar sempre vigilante e não furtar-se à defesa não 
só dos direitos dos servidores públicos federais lotados em Minas Gerais, mas por atuar no interesse de toda a 
coletividade. 
 
Ministério Público Federal 
A 3ª Vara Federal de Minas Gerais, no dia 25/09, acatou pedido de concessão da tutela provisória de urgência, 
para que “liminarmente, seja determinada a suspensão da retomada de quaisquer atividades presenciais no 
Colégio Militar de Belo Horizonte, apesar das diretrizes de retorno gradual estabelecidas pelo Estado de Minas 
Gerais e Município de Belo Horizonte”. 
Na decisão, o juiz Federal William Ken Aoki, além de deferir a tutela provisória de urgência em caráter 
antecedente, para que a União Federal se abstenha de retomar as atividades de aulas presenciais, no Colégio 
Militar de Belo Horizonte, até ulterior manifestação do Juízo, determinou multa diária de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais) em caso de descumprimento; o que também redundará na adoção das medidas 
administrativas e criminais cabíveis em caso de desobediência à ordem judicial. 
 

 



Governo diz ter economizado R$ 1 bilhão com teletrabalho de servidores 
Graças aos cortes dos adicionais para os servidores em teletrabalho estabelecidos pela Instrução Normativa nº 
28, de 25/03/2020, o governo federal economizou cerca de R$ 1 bilhão com o trabalho remoto de servidores 
públicos durante a pandemia do novo coronavírus. A informação foi publicada nesta sexta-feira (25/9) 
pelo Ministério da Economia. 
O valor considera, segundo a pasta, a redução de R$ 859 milhões nos gastos de custeio e a diminuição de R$ 
161 milhões nos pagamentos de auxílios para os servidores, entre os meses de abril e agosto deste ano. 
A pasta autorizou a adesão ao teletrabalho para servidores públicos federais mesmo após a pandemia. Em 
linhas gerais, os ministérios e autarquias poderão adotar o regime de forma integral ou parcial. 
O custo com diárias, passagens e despesas com locomoção, entre abril e agosto, teve uma redução de R$ 
471,2 milhões em comparação com o mesmo período do ano passado.  
Despesas com energia elétrica tiveram queda de R$ 255,5 milhões. Os gastos caíram também com serviços de 
comunicação (R$ 89,5 milhões), de água e esgoto (R$ 32,9 milhões) e com cópias de documentos (R$ 9,7 
milhões). 
Em março, o ministério orientou os demais órgãos sobre a autorização para o trabalho remoto com a 
publicação da Instrução Normativa nº 28, que gerou a economia de R$ 161,4 milhões, segundo os cálculos 
divulgados pela pasta. 
A norma estabelece regras para a concessão do auxílio-transporte, do adicional noturno e dos adicionais 
ocupacionais aos servidores e empregados públicos que estejam em trabalho remoto. “Entre os adicionais 
impactados pela medida estão os de insalubridade, irradiação ionizante, periculosidade, serviço extraordinário e 
noturno”, explicou o Ministério da Economia, em nota. 
Agora, a pergunta que não quer calar? Para onde foi esse dinheiro economizado às custas do sacrifício dos 
servidores? 

 
Sistema Único de Saúde (SUS) completa 30 anos cercado de descaso por parte do governo 
Vida longa ao SUS! Todos dependem dele, até quem acha que não. Você sabia que as vacinas (até mesmo 
aquelas tomadas em consultório particular) e a segurança dos remédios e alimentos que você consome 
dependem do SUS? 
Nosso Sistema Único de Saúde (SUS), fruto da luta de sanitaristas e movimentos populares por condições de 
saúde dignas para todos os brasileiros, completou 30 anos, no último dia 19/09. Para muita gente não há 
motivos para comemorar. Para estas pessoas, nosso sistema é sinônimo de descaso, precariedade e esperas 
intermináveis. Não quero dizer que tais constatações não sejam verídicas, mas definitivamente não fazem jus 
ao tamanho do SUS e nem a tudo que este "jovem" sistema já fez e faz diuturnamente por todos os brasileiros. 
Apesar de fazer parte de nossas vidas há 30 anos, uma parcela importante dos brasileiros não tem ideia da real 
abrangência do SUS. É comum ouvir, principalmente nos usuários da saúde suplementar (planos de saúde), a 
afirmação de que "nunca utilizaram o SUS para nada, nem para tomar vacina". Ledo engano. 
E já que falamos em vacina, vamos começar a explicar como você usa o SUS todos os dias por ela. Para que 
você possa tomar sua vacina em um consultório particular, esta vacina tem que ser registrada e ter seu uso 
autorizado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), certo? A Anvisa é uma autarquia de regime 
especial, vinculada ao Ministério da Saúde. Sendo assim, a Anvisa é SUS! Curioso, não? 
Falando do nosso momento atual, não podemos esquecer que a Fiocruz coordena testes para a vacina contra a 
covid-19, que será produzida em seus laboratórios caso conclua com sucesso as fases de ensaio clínico e 
demonstre sua eficácia. Fiocruz também é SUS!  
Agora vamos dizer que você nunca tomou uma vacina na vida —o que seria totalmente reprovável, mas 
podemos falar sobre isso em outro momento —e por isso mantém a afirmação de nunca ter usado o SUS. Tudo 
bem!  
Se você consome alimentos, seja em restaurantes, seja preparados por você mesmo, e tem certeza da 
segurança deles para consumo, agradeça ao SUS! Se vai até uma farmácia e confia que aquele medicamento 
que você precisa não é só uma pílula de farinha, agradeça ao SUS! Se você não é fumante e pode ir a um 
restaurante, shopping ou viajar (os mais jovens talvez nem saibam, mas era permitido fumar em aviões!) sem 
a preocupação de uma nuvem de fumaça pairando sobre a sua cabeça, agradeça ao SUS! 
Não sei se perceberam, mas até agora não se falou em atendimento médico, hospitais ou outros serviços 
relacionados apenas ao cuidado à saúde. Mas nunca deixou-se de falar em saúde. E o SUS é isso: um sistema 
imenso, capilarizado, que está presente desde a prevenção até atendimentos da mais alta complexidade, como 
transplantes. O SUS é gigante, assim como o Brasil....  
Não é novidade nenhuma que este gigante toma pancadas desde a sua criação, principalmente no que se 
refere aos investimentos. Nossa população continua crescendo e envelhecendo, enquanto os investimentos 
seguem na direção oposta: congelados e minguando a cada ano. Muitas das experiências exitosas no âmbito 
da saúde coletiva se devem ao trabalho de profissionais aguerridos, que “vestem a camisa” e que levam, com 



criatividade, as ações a outro patamar. Lutamos para tornar o SUS que temos —em processo de sucateamento 
ostensivo — no SUS que queremos: de qualidade e excelência para TODOS os brasileiros, sem exceção.... –  
Nossa Constituição diz, no artigo 196: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Lutar por um SUS de 
qualidade não é uma obrigação somente de quem depende dele para seus cuidados em saúde, mas de todos 
que desejam que seus diretos constitucionais sejam respeitados e garantidos. Não seja indiferente ao SUS, 
porque ele é seu, meu, de todos nós!...  
Vida longa ao nosso sistema público, gratuito e universal, com todas suas contradições e desafios! Que 
possamos entender sua real importância, cobrando a quem se deve o lugar que a saúde de todos os brasileiros 
merece!...  

 
30/09: Dia Nacional de Lutas em Defesa do Serviço Público e contra a Reforma 

Administrativa 
 

 
 

CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 
➢ 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). 

 


