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Boletim do Sindicato dos Trabalhadores Ativos, Aposentados e Pensionistas do Serviço
Público Federal no Estado de Minas Gerais - JANEIRO - 2021

 Fonasefe aprova jornada de lutas em defesa da vacina para todos e contra a Reforma 
Administrativa 

 
Em reunião no dia 14/01, o Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais 
(Fonasefe) aprovou uma jornada de lutas em defesa da vacina para todas e todos, contra a 
Reforma Administrativa (PEC 32/20) e as privatizações. As atividades terão início no dia 24/01 e 
culminarão com um Dia Nacional de Lutas, no dia 01/02!  
Diversas atividades estão sendo programadas para a jornada de lutas. Além dos atos nos estados, 
as entidades farão uma manifestação em frente ao anexo 2, da Câmara dos Deputados, quando 
entregarão um manifesto aos candidatos à presidência do Legislativo e iniciarão uma vigília 
nacional.  

 
Discussão começará pela PEC Emergencial e seguirá para a reforma administrativa 

Candidato à presidência da Câmara, o deputado Arthur Lira (PP-AL) afirmou nesta segunda-feira 
que, se eleito, já definiu a ordem prioritária de propostas da agenda econômica, começando pela 
PEC Emergencial, e disse que pretende votar o Orçamento na primeira quinzena de fevereiro. 
“A discussão da pauta econômica será priorizando nessa ordem: começar pela PEC emergencial, 
na sequência, reforma administrativa. E só depois decisão, e ainda no primeiro semestre, sobre a 
reforma tributária, que é muito mais complexa”, disse Lira em coletiva em um hotel em Brasília. 
O parlamentar do PP disse que, se for eleito, pretende instalar a Comissão Mista de Orçamento 
(CMo) já na primeira semana de trabalhos e votar a proposta na primeira quinzena de fevereiro. 
 

Placar do Impeachment tem 110 votos pela abertura de processo contra Bolsonaro 
Monitoramento feito pelas redes sociais dos parlamentares aponta que 110 dos 513 deputados já 
se manifestaram favoravelmente ao impeachment do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o 
site Placar do Impeachment, que faz a atualização dos dados, 54 já se posicionaram 
contrariamente a uma eventual abertura de processo contra o presidente e 349 não opinaram. 
Para que um processo dessa natureza seja admitido pela Câmara é necessário o apoio de pelo 
menos 342 deputados. 



Para conferir o posicionamento de cada deputado acesse o Placar do Impeachment em  
(https://placardoimpeachment.com/). Entre os deputados da bancada mineira, 11 são a favor, 8 
contra e 34 não opinaram. 
Pela página, é possível pesquisar e filtrar a posição de cada deputado sobre o assunto. Desde o 
início do governo, Bolsonaro virou alvo de 61 pedidos de impeachment na Câmara. Dentre eles, 
seis foram rejeitados sumariamente pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), por 
questões protocolares. Outros 56 seguem na gaveta.  
O presidente da República deve ser política e criminalmente responsabilizado por deixar sem 
oxigênio o Amazonas, por sabotar pesquisas e campanhas de vacinação, por desincentivar o uso 
de máscaras e incentivar o uso de medicamentos ineficazes, por difundir desinformação, além de 
violar o pacto constitucional entre União, Estados e Municípios. 
 
JURÍDICO 

Justiça reconhece a ilegalidade da supressão do auxílio creche nos vencimentos de 
trabalhador da Ceasaminas 

Através do ajuizamento de ação individual promovida por intermédio da Assessoria Jurídica do 
SINDSEP/MG, o trabalhador K.F.C da Ceasaminas teve provimento integral no pedido de 
suspensão dos descontos que vinham sendo feitos pela empregadora em seu vencimento, à título 
de Auxilio Creche, desde meados do ano de 2020, bem como ao pedido de reconhecimento da 
ilegalidade da conduta da empresa, que fora condenada ao pagamento das parcelas vencidas e 
vincendas, a título de Auxílio Creche.  
A ação individual em questão foi movida após a empresa, de forma unilateral, suspender o 
pagamento do benefício do Auxílio Creche que vinha sendo pago aos trabalhadores há vários 
anos, e, não bastasse, proceder com descontos no salário dos valores que foram pagos, de forma 
retroativa. 
Em defesa dos direitos do Autor, a Assessoria Jurídica destacou que a empresa, mesmo na 
ausência de acordo coletivo de trabalho, já realizava o pagamento do auxílio creche aos seus 
empregados, sendo certo que o referido benefício não poderia mais ser suprimido, sob pena de 
flagrante violação ao princípio da proteção (condição mais benéfica), já que o referido direito 
passou a integrar o patrimônio jurídico dos trabalhadores. 
O Sindicato entende que a empresa inseriu de forma tácita ao contrato de trabalho a obrigação de 
pagar o auxílio creche aos seus empregados, sem qualquer contrapartida destes, de modo que 
agora, após vários anos, não poderia suprimir o referido benefício dos trabalhadores, sem que 
ocorra violação ao direito adquirido pela categoria. 
O pedido de suspensão dos descontos indevidos à título de Auxílio Creche foi inicialmente provido 
em sede de tutela de urgência de natureza antecipatória, a qual fora confirmada na sentença. Em 
sua ilustre decisão de mérito, o Julgador acolheu a tese sustentada pelo Sindicato Autor, segundo 
a qual “a determinação de supressão do pagamento do auxílio-creche levada a efeito pela 
reclamada é considerada alteração contratual lesiva, expressamente rechaçada pelo ordenamento 
pátrio (art. 444 e 468/CLT)” 
A Ceasaminas ainda poderá recorrer da decisão, e o processo permanece sob o acompanhamento 
da Assessoria Jurídica do SINDSEP/MG. Informações retiradas do Processo nº 0011068-
33.2020.5.03.0164. 
Para maiores informações entre em contato com a Assessoria Jurídica do SINDSEP-MG dos 
empregados públicos, Ferreira Pimenta Consultoria e Assessoria Jurídica (Dr. Renato F. Pimenta 
e/ou Dra. Michele R. Mendes), pelos telefones: (31) 3270-1139 e 99851-1139. 
 

CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 
➢ 19/01 – Reunião Conjunta Condsef/Fenadsef e CNASI com os servidores do Incra; 
➢ 20/01 - 11ª Reunião de negociação do ACT - 2020/2021 dos trabalhadores da Ebserh; 
➢ 26/01 – Reunião do Fórum da Cultura. 
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