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

 
Servidor precisa se mobilizar para não perder mais direitos 

O servidor público precisa se mobilizar contra a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional da Reforma 
Administrativa, a PEC 32/20. É preciso que esse debate seja levado a todos os servidores de todas as esferas. 
Afinal, a vida de todos está sendo decidida por um Congresso Nacional, cuja maioria dos parlamentares não 
tem compromisso nenhum com a classe trabalhadora brasileira. Prova disso são os inúmeros projetos 
aprovados que não levam em conta as necessidades da população. Por isso, é fundamental a pressão direta 
por parte da categoria. Se apenas as entidades se posicionarem, o governo toma poucas atitudes. É preciso 
que o servidor, que em condições de normalidade não se mobiliza, se engaje, pois, se eles não se 
movimentarem ficará fácil para o governo passar todos esses projetos que vão prejudicar não somente os 
servidores, mas toda a sociedade. 
Vale lembrar que os líderes do governo já anunciaram a disposição de colocar em votação, a partir de 
fevereiro de 2020, não só a Reforma Administrativa como também a PEC Emergencial, cujo texto prevê o 
corte da jornada de trabalho dos servidores públicos com corte equivalente nos salários. 
 
Imagem distorcida 
Os trabalhadores do serviço público devem cobrar explicações dos parlamentares a rejeição dessas propostas 
além de uma atuação para mudar a imagem distorcida da categoria junto à mídia. A grande imprensa tem 
uma visão majoritariamente contra o servidor público, como se ele fosse um marajá, o que todos sabemos 
que não é verdade! 
 
Ameaças aos atuais servidores 
Apesar de o governo alegar que sua intenção é manter os atuais servidores fora da reforma administrativa, 
um grupo de parlamentares apresentou uma proposta incluindo os atuais na abrangência dos efeitos da 
proposta, como o fim da estabilidade. Daí, a ameaça de que a proposta pode resultar em novo corte dos 
direitos dos servidores é concreta. 
Se a reforma vier do jeito proposto pelo governo, trará prejuízos incalculáveis para o Brasil inteiro. É por isso 
que os servidores públicos em todos os níveis e de todos os poderes devem se mobilizar porque todos serão 
afetados. 
Não à reforma administrativa! 
Mobilização já! 

 

Congresso coleciona propostas que prejudicam os servidores 
Muitos são os ataques sofridos pelos servidores públicos. Já fomos chamados de marajás, parasitas, 
privilegiados e até mesmo de saqueadores. Os insultos e a imagem errônea que está sendo vendida em 
relação a nossa categoria, nada mais é que uma justificativa para o não crescimento econômico do país, e, 
como sempre, os trabalhadores do serviço público são os culpados. 
No Congresso Nacional, muitas são os projetos que tentam de todas as maneiras prejudicar o servidor público 
e, consequentemente os serviços prestados ao cidadão brasileiro. Na Câmara, são inúmeros projetos e no 
Senado Federal podemos citar, entre outros: 
 

 PEC 186/2019 – Dispõe sobre medidas permanentes e emergenciais de controle do crescimento das 
despesas obrigatórias e de reequilíbrio fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 
da União e permite a redução de salários e da jornada de trabalho de servidores públicos. 

 PEC 188/2019 – Estabelece medidas de ajuste fiscal aplicáveis ao custeio da máquina pública; 
modifica a estrutura do orçamento federal; permite a redução temporária da jornada de trabalho de 



servidores públicos como medida para reduzir despesas com pessoal; propõe mecanismos de 
estabilização e ajuste fiscal quando as operações de créditos excederem as despesas de capital. 

 PLS 116/2017 – Dispõe sobre a avaliação periódica dos servidores públicos da União, Estados e 
Municípios, e sobre os casos de exoneração por insuficiência de desempenho. 

 PLS 288/2015 – Estabelece critérios de valorização do mérito no regime jurídico dos servidores 
públicos da União, suas autarquias e fundações públicas. 

 Já na Câmara dos Deputados, entre outras, estão: 
 PEC 32/2020 – Altera disposições sobre servidores, empregados públicos e organização 

administrativa. 
 PEC 423/2018 – Propõe mecanismos de contenção do crescimento das despesas obrigatórias, 

regulamenta a regra de ouro, institui plano de revisão das despesas, permite a instituição de gatilhos 
para redução da jornada de trabalho de servidores, além da possibilidade de redução salarial e até 
mesmo demissão de servidores estáveis. 

 PL 10896/2018 – Estabelece percentuais mínimos para ocupação de cargos em comissão no Poder 
Executivo federal por servidores de carreira. 

 PL 7843/2017 – Institui regras e instrumentos para a eficiência pública. 
 PLP 409/2014 – Institui a Lei da Meritocracia, através do Planejamento Estratégico da Administração 

Pública Brasileira e do Sistema Nacional de Gestão de Alto Desempenho, autoriza a celebração de 
Acordos de Resultados e Contratos de Gestão e dá outras providências. 

 PL 6726/2016 – Regulamenta o limite remuneratório no serviço público. 
Diante dessa conjuntura extremamente desfavorável, é imprescindível que todos os servidores públicos se 
mobilizem ainda mais para defender seus direitos legítimos, conquistados com muita luta e trabalho árduo. 
Temos muito trabalho pela frente e o SINDSEP-MG sempre esteve e sempre estará à frente para defender os 
anseios da categoria. 
 

FUNDEB é desconfigurado e privatizado na Câmara dos Deputados 
Em pleno Dia Internacional dos Direitos Humanos, 10/12, a Câmara dos Deputados, num gesto contrário à 
garantia de um dos direitos mais essenciais da pessoa humana e da sociedade (a Educação), aplicou o maior 
e mais assombroso golpe contra a educação pública brasileira. Nem os mais céticos poderiam prever tamanha 
inconsequência coordenada pela base do governo Bolsonaro no parlamento, que terminou por quase sepultar 
o FUNDEB aprovado pela Emenda Constitucional (EC) nº 108, no último mês de agosto. 
Entre as derrotas impostas à educação pública, destacam-se: 
1. A privatização da oferta de educação técnica e profissional, drenando recursos públicos para instituições 
conveniadas ou “parceiras” com o poder público, sobretudo as entidades do Sistema S, que já contam com 
fartos recursos públicos e ganharão ainda mais com o FUNDEB. E não há travas para essas parcerias! 
2. A privatização por convênios irrestritos na educação infantil (creche e pré-escola) e na educação especial. 
Também não há limites para as parcerias entre o poder público e as instituições privadas (conveniadas) 
nessas etapas e modalidades. 
3. A privatização de 10% das vagas do ensino fundamental e médio, atendendo especialmente aos interesses 
de entidades que fazem filantropia com recursos públicos no país. 
4. A privatização das atividades de contraturno escolar, algo inédito na educação brasileira. As instituições 
conveniadas (comunitárias, confessionais e filantrópicas) poderão abocanhar mais 30% do custo aluno do 
FUNDEB para ofertar atividades extracurriculares aos estudantes das escolas públicas. 
A cobiça privatista aliada ao projeto de desmonte da escola pública brasileira são duas bandeiras 
indissociáveis do governo Bolsonaro. Todavia, a falta de limites e de bom-senso na votação da Câmara coloca 
em risco a estrutura da educação nacional. Os municípios, especialmente os menores, serão gravemente 
afetados com a redução de receitas do FUNDEB drenadas para a iniciativa privada. 
Está mais do que claro que não interessa aos atuais donos do poder que a população tenha acesso ao 
conhecimento e a adequada formação, que naturalmente levaria ao questionamento de muitas práticas que 
beiram ao descaso e ao genocídio. Afinal, um povo sem instrução se torna presa mais fácil de exploradores e 
aproveitadores.  
 
JURÍDICO 

Juiz da 4° Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG reconhece direito de trabalhadora ao 
recebimento de adicional noturno após as 05h 

Em recente decisão proferida no mês de dezembro do presente ano, o Juízo da 4° Vara do Trabalho da 
Comarca de Juiz de Fora deu provimento ao pedido de trabalhadora da Ebserh promovido por meio de ação 



judicial movida pela Assessoria Jurídica do SINDSEP-MG, referente ao direito de recebimento do adicional 
noturno para o trabalho noturno prestado após as 05h. 
Sobre o tema, reconhecendo o maior desgaste sofrido pelos trabalhadores que laboram entre 22h e 005h, o 
legislador previu como alento financeiro o adicional noturno e a redução da hora ficta noturna. Contudo, a 
Reforma Trabalhista modificou em parte o entendimento até então adotado, especialmente para aqueles que 
trabalham em regime de escala 12x36, facultando às partes, quais sejam empregado e empregador, 
pactuarem a remuneração mensal devida, autorizando ainda a compensação dos feriados e das prorrogações 
de trabalho noturno. 
Não obstante tal mudança na legislação, no presente caso, o douto Magistrado sabiamente analisou que a 
Norma Operacional da empresa que encontra-se vigente não trata especificamente do pagamento da 
prorrogação do adicional noturno, razão pela qual a referida norma não poderia ser interpretada em prejuízo à 
trabalhadora, beneficiando a empregadora a ponto de excluir o direito da reclamante. 
E não só isso. Acolhendo as razões arguidas pela Assessoria Jurídica do SINDSEP-MG, o Julgador reconheceu 
que a trabalhadora já teria direito adquirido de receber a prorrogação do adicional noturno para além das 05h 
da manhã, uma vez que o contrato de trabalho firmado originalmente com a empresa previa carga horária de 
36 (trinta e seis) horas semanais, sem nada aludir à jornada de 12x36. Nesse sentido, deveria ser aplicado ao 
caso o princípio da condição mais benéfica e da norma mais favorável ao trabalhador, conforme dispõe o 
artigo 7º da Constituição Federal. 
Sob tal acertado raciocínio, a empresa foi condenada em primeiro grau a pagar à trabalhadora o adicional 
noturno de 20% relativamente ao trabalho prestado após as 05h nos dias de efetivo labor em horário noturno, 
incluindo as parcelas vencidas, desde a sua admissão. 
Para outras informações entre em contato com o advogado do SINDSEP-MG, Dr. Renato Ferreira Pimenta, 
pelo número: (31) 3270-1139 e/ou 99851-1139. 
 
 

 
Temos que esquecer aquele papo de que não tem dinheiro, de que o Estado está falido. Por que isso é 
mito/mentira. Tem dinheiro. 
Não há restrições financeiras para o gasto público, além das regras instituídas. O governo gasta, depois o 
Banco Central avalia a base monetária/meta de juros e recolhe $ em troca de dívida. O governo não precisa 
de dinheiro prévio, nem de taxar para depois gastar. 
Não faz sentido achar que tem que tirar de alguém para poder gastar. Não precisa tirar do policial e do 
professor, não precisa cortar 25% do salário de funcionários públicos. Isso só vai atrapalhar a recuperação 
econômica no pós-crise sanitária. A PEC Emergencial é estúpida. 
Qualquer gasto público é redistributivo. Se o Estado garantir renda para os mais pobres, $ para a saúde e 
para que o sistema econômico não colapse, uns ganham mais do que outros. Mas, ao evitar um caos social, a 
sociedade como um todo sai ganhando. 
Saiba mais: https://bit.ly/OEstadoNaoEstaFalido 
#SindsepMG #NaoAReformaAdministrativa #ImpeachmentBolsonaroUrgente #EuDefendoOServicoPublico 
#EuDefendoOBrasil 
 
 

CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 
 15/12 – Assembleia Estadual dos trabalhadores da Eberh; 
 16/12 – Assembleia Estadual dos servidores do Ministério da Saúde/Funasa. 

https://bit.ly/OEstadoNaoEstaFalido?fbclid=IwAR2uWw3MTgCHMF31q8SkPJ_OEL0OC5vmdWYJnuwBOSYtP-DAsnLhKmLE6dU
https://www.facebook.com/hashtag/sindsepmg?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXO4tRL1UqtZAtpPEhr_ZKFPuuUelIFdyip0m2qQt9eV91Io6NTyzPchMeYJj11xJMZ3MLrqRGUyKxbe4YHxUrB0xYONq2l_Roilg5pJlWT859iixtDrCOf0ku-TD27BS5KYTrOd-ul9t94uz28YSIlL16e4UzHLF59qEaZxoaLjkSsgOJadUXtWLX-gTbd0YY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/naoareformaadministrativa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXO4tRL1UqtZAtpPEhr_ZKFPuuUelIFdyip0m2qQt9eV91Io6NTyzPchMeYJj11xJMZ3MLrqRGUyKxbe4YHxUrB0xYONq2l_Roilg5pJlWT859iixtDrCOf0ku-TD27BS5KYTrOd-ul9t94uz28YSIlL16e4UzHLF59qEaZxoaLjkSsgOJadUXtWLX-gTbd0YY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/impeachmentbolsonarourgente?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXO4tRL1UqtZAtpPEhr_ZKFPuuUelIFdyip0m2qQt9eV91Io6NTyzPchMeYJj11xJMZ3MLrqRGUyKxbe4YHxUrB0xYONq2l_Roilg5pJlWT859iixtDrCOf0ku-TD27BS5KYTrOd-ul9t94uz28YSIlL16e4UzHLF59qEaZxoaLjkSsgOJadUXtWLX-gTbd0YY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/eudefendooservicopublico?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXO4tRL1UqtZAtpPEhr_ZKFPuuUelIFdyip0m2qQt9eV91Io6NTyzPchMeYJj11xJMZ3MLrqRGUyKxbe4YHxUrB0xYONq2l_Roilg5pJlWT859iixtDrCOf0ku-TD27BS5KYTrOd-ul9t94uz28YSIlL16e4UzHLF59qEaZxoaLjkSsgOJadUXtWLX-gTbd0YY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/eudefendoobrasil?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXO4tRL1UqtZAtpPEhr_ZKFPuuUelIFdyip0m2qQt9eV91Io6NTyzPchMeYJj11xJMZ3MLrqRGUyKxbe4YHxUrB0xYONq2l_Roilg5pJlWT859iixtDrCOf0ku-TD27BS5KYTrOd-ul9t94uz28YSIlL16e4UzHLF59qEaZxoaLjkSsgOJadUXtWLX-gTbd0YY&__tn__=*NK-R

