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Bolsonaro impõe novas regras para escolha de reitores de universidades federais

Uma medida provisória (MP) publicada em 24 de dezembro pela Presidência da República estabelece que,
para a nomeação de reitores em universidades federais, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) poderá
não acatar o nome vencedor da lista tríplice de candidatos apresentada pela instituição. A MP foi publicada
em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). Tradicionalmente, o reitor é escolhido pelo corpo de
professores das universidades, por meio de uma votação de uma lista tríplice. O mais votado dessa lista
costuma ter seu nome sancionado pelo presidente, para um mandato de quatro anos.
A MP 914, no entanto, fixa a regra de que o presidente poderá, a seu critério, escolher qualquer um dos
três nomes que compuserem a lista tríplice indicada pela universidade. A regra também será aplicada a
institutos federais de ensino. Bolsonaro já tem ignorado os nomes vitoriosos de listas tríplices apresentadas
por universidades, o que tem sido criticado pela comunidade acadêmica. Em agosto, por exemplo, o
presidente nomeou o terceiro colocado na lista tríplice para reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC).
No processo de consulta à comunidade acadêmica, o professor de Direito e advogado criminalista Cândido
Albuquerque, de 62 anos, obteve apenas 610 votos (4,61% do total de votantes), enquanto o primeiro
colocado obteve 7.772 votos. No mesmo mês, Bolsonaro também nomeou o terceiro nome da lista tríplice
da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), o professor Janir Alves Soares.
Antes, o presidente já havia nomeado o segundo e terceiro colocados, respectivamente, para as federais
do Triângulo Mineiro (UFTM) e do Recôncavo da Bahia (UFRB).
Apesar de a escolha do reitor ser prerrogativa do presidente, a nomeação de candidato menos votado
rompe uma tradição que se mantinha desde 2003, na gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A
medida provisória estabelece que a consulta para a formação da lista tríplice para reitor será feita,
preferencialmente, de forma eletrônica. O voto, que é facultativo, será dado pelos servidores efetivos do
corpo docente de cada instituição, que terão peso de 70% na escolha dos nomes. Servidores efetivos
técnico-administrativos terão peso de 15%. Os alunos também terão peso de 15%. Pelo critério, o
porcentual de votação final do candidato vai se basear na média ponderada de cada segmento.
O cargo de reitor só poderá ser disputado pelos professores que ocupam cargo efetivo em cada instituição
federal. O reitor poderá escolher o vice-reitor entre os demais docentes. Os campi serão dirigidos por
diretores-gerais, que serão escolhidos e nomeados pelo reitor. O Ministério da Educação deverá divulgar
quais serão os critérios exigidos para "assegurar a integridade, a confidencialidade e a autenticidade dos
processos de votação eletrônica" em cada votação.

Empregados públicos são plano B do governo para reforma administrativa

Se o governo não conseguir fazer a reforma administrativa, a ideia em estudo é priorizar a contratação
de empregados públicos em vez de servidores públicos. Empregados públicos são contratados via CLT, não
têm estabilidade e nem direito aos benefícios do Regime Jurídico Único (RJU). Assim, para evitar uma nova
massa de funcionários estáveis, a contratação de celetistas deve aumentar. Essa preferência por celetistas
foi levantada como uma hipótese pelo Instituto Fiscal Independente em seu último estudo especial, sobre
as despesas de pessoal no serviço público federal. Num país com o desemprego ainda nas alturas, é esse o
tema que dominará os debates em 2020.
A expectativa de muitos parlamentares é a de que esse assunto abra as discussões de 2020 no
parlamento, dentro da medida provisória que criou o programa do emprego verde e amarelo e mexeu na
CLT. No total, o texto da MP já recebeu 1.930 emendas. Esse será um dos principais temas de fevereiro e
será ainda explorado pela oposição como uma tentativa do governo de cortar direitos trabalhistas.

Mais de 100 mil cargos federais foram extintos nos últimos dois anos
Nos últimos dois anos, foram extintos mais de 100 mil cargos da administração federal. Os 27,5 mil
cortados na última sexta-feira (20) se somam aos 13 mil eliminados em abril, também pelo presidente Jair
Bolsonaro, e aos 60,9 mil cancelados ainda pelo ex-presidente Michel Temer, em janeiro de 2018.
A maioria dos cortes atinge cargos vagos e funções que não têm sido mais exercidas no serviço público. No
novo decreto, porém, estão cerca de 13 mil vagas ainda ocupadas, que só serão extintas depois que os
atuais servidores deixarem suas posições, ou seja, quando se aposentarem.
Desta vez, o órgão mais impactado pela medida será o Ministério da Saúde. Na pasta ocorrerá a redução
de 22.476 cargos, o que representa cerca de 81% do total de cargos extintos. Apenas no cargo de Agente
de Saúde Pública serão extintos 10.661 cargos.
“Isso não terá repercussão no âmbito do Ministério da Saúde e se deve, em grande parte, à extinção de
cargos de natureza operacional no combate e controle de endemias e de cargos vagos de unidades
hospitalares, que hoje já são de competência de outros entes federativos”, afirma o secretário de Gestão e
Desempenho de Pessoal, Wagner Lenhart.
A medida veda, ainda, a abertura de concurso público para cargos existentes no plano de cargos técnicos e
administrativos das instituições de ensino. A vedação abarca cerca de 20 mil cargos do Ministério da
Educação e de suas instituições federais de ensino, o que representa 68 denominações de cargos.
Segundo Wagner Lenhart, o decreto não coloca tais cargos em extinção, apenas veda a realização de
novos concursos ou o provimento adicional além das vagas previstas nos editais vigentes, garantindo a
continuidade dos concursos em andamento.
Governo corta pagamento de gratificações temporárias
Por meio da Portaria nº 14.607/2019, publicada no Diário Oficial da União (DOU), o governo federal
reduziu os pagamentos de gratificações temporárias aos servidores públicos. As mudanças afetam as
Gratificações Temporárias das Unidades dos Sistemas Estruturadores da Administração Pública Federal
(Gsiste) do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal (Sipof).
Assinado pelo secretário de Orçamento Federal do Ministério da Economia, George Soares, o documento
estabelece que, no máximo, 401 servidores dos órgãos dos sistemas de planejamento e orçamento federal
irão poder receber o benefício.
Com sua vigência, agora, são 226 benefícios para profissionais com nível superior e 175 para nível médio.
Os cortes afetam até mesmo o gabinete do ministro da Economia, cargo atualmente ocupado por Paulo
Guedes. O número passa de 29 para 21 servidores.
Segundo a portaria, para receberem o benefício, os servidores devem participar da elaboração dos projetos
da lei do plano plurianual, de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária da União.

Subprocurador da República detona: nunca vi um presidente da Funai que não gosta
de índio
Em 27 anos de atuação na PGR, o subprocurador-geral Antônio Carlos Bigonha diz em entrevista que o que
acontece com a Funai, sob o comando de Marcelo Augusto Xavier da Silva, é sem precedente no Brasil e
no mundo: "um presidente de uma autarquia indigenista que não gosta de índio"
Antônio Carlos Bigonha, subprocurador-geral da República que está em seu segundo ano de mandato à
frente da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (MPF) - que trata
especificamente de populações indígenas e comunidades tradicionais -, disse em que está perplexo com a
condução de Marcelo Augusto Xavier da Silva no comando da Fundação Nacional do Índio (Funai).
Bigonha afirma jamais ter visto, em 27 anos de PGR, uma administração da autarquia como a atual. Ele diz
que Xavier ignora as recomendações do MPF e não responde aos pedidos de audiência para tratar de
decisões que têm colocado os direitos dos índios em xeque.
Leia abaixo alguns trechos da entrevista:
A relação entre MPF e Funai sempre foi tensa?
O que acontece agora é sem precedentes. É preciso fazer justiça ao militares, eles sempre tiveram uma
atuação pró-indígena, até equivocada às vezes, mas pró-indígena. Eu nunca vi uma coisa dessas, sem
precedente no Brasil e no mundo, um presidente de uma autarquia indigenista que não gosta de índio. É a
primeira vez, isso é inédito. Não gosta da matéria indígena, não gosta das pretensões indígenas e acha que
o índio tem que ser enquadrado. Isso é um equívoco.
O senhor acredita que exista um discurso oficial do governo anti-indígena?

Discurso não é contestação de ação de improbidade administrativa. Discurso não é contestação de ação
penal, discurso é ideologia. Essa postura ideológica da Funai é completamente incompatível com o estado
democrático de direito. Ele (presidente) tem que cumprir a Constituição e a lei. Você não pode interpretar
a lei para revogá-la, esse papel é do legislador. Eu peço a Deus que ele tenha juízo, que ele faça as coisas
dentro daquilo que a lei e a Constituição determinam. Porque fora desse caminho, o futuro dele é muito
incerto.
Os indígenas podem ser considerados um entrave para o progresso?
Muito pelo contrário. Os indígenas são grandes fiscais, ele estão sempre nos alertando, como se houvesse
um trabalho voluntário importantíssimo tanto do ponto de vista da gestão patrimonial, porque são terras
da União, tomando conta do que é nosso, quanto da fiscalização ambiental. Sem eles, estaria tudo pior.

STF vai julgar, em maio, se correção do FGTS deve ser maior, considerando inflação
anual
O Supremo Tribunal Federal (STF) irá julgar, em 6 de maio, a constitucionalidade do uso da Taxa
Referencial (TR) para corrigir os saldos das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
O julgamento deverá dar andamento a milhares de ações referentes aos assuntos que estão paradas em
instâncias por determinação do ministro Luís Roberto Barroso, relator de uma Ação Direta de
Inconstitucionalidade 5090 a respeito do tema, que está no STF desde 2014. De acordo com informações
da Caixa Econômica, em 2018, 730 mil processos questionam a correção pela TR parados na justiça.
Durante o governo Collor, em 1991, o FGTS começou a ser corrigido pela Taxa Referencial mais 3% ao
ano. Em 1999, a taxa tem ficado abaixo da variação do custo de vida. E hoje, os trabalhadores estão
levando apenas os 3% ao ano, acumulando perdas.
Em 1991, no governo Fernando Collor, o Fundo de Garantia passou a ser corrigido pela Taxa Referencial
mais 3% ao ano. Vivia-se uma época de hiperinflação. O problema é que, desde 1999, a TR tem ficado
abaixo da variação do custo de vida. E, nos últimos tempos, foi praticamente zerada. Por isso, na prática,
hoje os trabalhadores estão levando apenas os 3% ao ano. E as perdas têm se acumulado.
Segundo o Partido Solidariedade, que ingressou com a ADI no Supremo questionando o uso da TR, o FGTS
pertence ao trabalhador e, corrigindo os saldos das contas por índices inferiores à inflação, o governo viola
o direito de propriedade e tira o poder aquisitivo real do dinheiro depositado.

