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

 Garantia de estabilidade aos servidores públicos ganha força no Congresso 
Assunto mais defendido pelo funcionalismo no âmbito da reforma administrativa (PEC 32), a estabilidade 
no serviço público passa a ser, agora, o principal item discutido por parlamentares que analisam a 
proposta. O atual momento político resultante da denúncia feita pelo servidor do Ministério da Saúde 
apontando irregularidades do governo federal na compra da vacina indiana Covaxin vem servindo como 
base para discussão. 
Em meio a esse cenário, o debate sobre a manutenção dessa garantia aos servidores da União, estados e 
municípios ganhou força. Inclusive, essa semana, deputados das frentes parlamentares em defesa do 
serviço público vão reforçar a tese de que a estabilidade é uma salvaguarda aos profissionais do setor para 
que não se submetam a pressões políticas. 
 
Só carreiras de Estado 
A PEC 32/20 retira essa prerrogativa dos futuros servidores públicos, mantendo apenas para as Carreiras 
Típicas de Estado — aquelas sem parâmetro na iniciativa privada, que só podem ser exercidas na 
Administração Pública, como policiais federais, áreas de Receita e controle. Ainda assim, a definição das 
categorias que integram esse grupo virá por lei específica. 
No entanto, todo o funcionalismo defende que a permanência no cargo é necessária independentemente 
da carreira. Inclusive, representantes das que, hoje, são consideradas de Estado (ainda que não tipificadas 
em lei) também sustentam essa ideia. 
 
'Episódio é divisor de águas' 
O último episódio protagonizado na CPI da Covid, no Senado, passou a ser um “divisor de águas” no 
debate sobre a reforma administrativa. Haverá uma pressão ainda maior de parlamentares e servidores 
sobre o relator, deputado Arthur Maia (DEM-BA), para rever esse e outros trechos da proposta. 
Os episódios levados à CPI da Covid mostram que a estabilidade é um instrumento fundamental para que o 
servidor público tenha garantia para exercer em plenitude as suas atribuições e prerrogativas legais sem 
ingerência política. É isso o que está em jogo. 
 
Atuais servidores afetados 
Deputados que integram blocos contrários à reforma entregaram um manifesto ao presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), no dia 09/06, com mais de 100 mil assinaturas em repúdio ao projeto. No último dia 
16/06, a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público (Servir Brasil) apresentou a Lira um 
documento que aponta como os atuais servidores são alcançados pela PEC 32/20 e, não somente os 
futuros, como o governo alega. 
Entre os diversos trechos levantados no material, é apontado, por exemplo, um dispositivo (Artigo 41, 
parágrafo 1º, I) que permite a perda do cargo público por simples decisão colegiada, sem o necessário 
trânsito em julgado. 
O documento reforça ainda que o os servidores são atingidos quando a PEC, no Artigo 41, “possibilita a 
regulamentação da avaliação de desempenho por meio de lei ordinária, ou seja, até mesmo por Medida 
Provisória, e não por lei complementar como estabelece a Constituição”. 
 

Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) da Conab – 2017/2019 é prorrogado pela 23ª vez 
No último dia 21/06, foi assinada a 23ª prorrogação do ACT 2017/2019 dos trabalhadores da Conab. 
Diante disso, fica prorrogada, até 31 de julho de 2021, a vigência das cláusulas do Acordo Coletivo de 
Trabalho, com exceção das seguintes cláusulas: CLÁUSULA NONA: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – 



SAS; CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: AUXÍLIO – FUNERAL; CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: POLÍTICA DE 
PESSOAL; CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA: REGULAMENTO DE PESSOAL. 
 

Novas regras inibem o direito de greve dos servidores públicos 
A recente Instrução Normativa (IN) nº 54, de 20 de maio de 2021, da Secretaria de Gestão e Desempenho 
de Pessoal (SGP) do Ministério da Economia, trouxe à tona a discussão sobre o direito de greve dos 
servidores públicos no Brasil. A nova regra estabelece critérios e procedimentos gerais a serem observados 
pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC), nas 
situações de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve, para o desconto da remuneração 
correspondente aos dias de paralisação e para elaboração do respectivo Termo de Acordo para 
compensação de horas trabalhadas. 
A Instrução Normativa nº 54/21 baseia-se no Parecer Vinculante nº 004/2016/CGU/AGU, de 30 de 
novembro de 2016, da Advocacia-Geral da União, que, ao analisar a decisão proferida em repercussão 
geral pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário nº 
693.456/RJ.   
O STF nesse julgamento ocorrido em 2016, onde se discutia a possibilidade de desconto nos vencimentos 
dos servidores públicos dos dias não trabalhados em razão do exercício do direito de greve, assentou seu 
entendimento de que a Administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação, 
permitindo-se a compensação em caso de acordo. Restou ressalvada apenas a hipótese de greve 
provocada por conduta ilícita do Poder Público, onde o desconto não é cabível. 
Desse modo, a Instrução Normativa nº 54/21 vem estabelecer critérios e procedimentos para efetivação 
dos descontos e elaboração de eventual termo de acordo de compensação que venha a ser firmado pelos 
órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional do Poder 
Executivo federal. 
 
Negação ao direito de greve 
Percebe-se que a recente Instrução Normativa materializa no âmbito da Administração Pública a decisão 
tomada pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 693.456/RJ. Mesmo que irrecorrível e com 
repercussão geral, a decisão do STF representa uma negação ao direito fundamental de greve dos 
servidores públicos. Ao presumir abusivo qualquer movimento paredista com a punição imediata do 
desconto dos dias parados, além de inibir o exercício desse direito, vai de encontro ao que se pratica na 
iniciativa privada, conforme previsto na Lei nº 7.783/89, que deve, segundo o próprio STF, ser aplicada aos 
servidores públicos (MIs n.ºs 670, 708 e 712). 
Nota-se no artigo 5º, da IN nº 54/21, mais um fator inibidor do direito de greve, uma vez que movimentos 
paredistas que extrapolem aspectos abrangidos pelas relações do trabalho, o que em especial na relação 
com o Poder Público carrega um grau de subjetividade muito grande, não poderão ser objeto de pactuação 
de compensação. 
Portanto, se faz necessária uma articulação de entidades representativas dos trabalhadores do setor 
público para que essa situação seja denunciada a organismos internacionais, em especial a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT). Urge que a Convenção nº 151, da OIT, que garante a negociação no 
serviço público e já ratificada pelo Brasil, seja cumprida. Greve sem negociação coletiva não viabiliza 
plenamente o exercício desse direito fundamental. 
 

Fique atento: prazo para comprovação de despesas com plano de saúde acaba dia 31 
de agosto 

Servidores ativos, aposentados e pensionistas devem comprovar as despesas efetuadas com plano de 
saúde no exercício de 2020 até o dia 31 de agosto. Os beneficiários de ressarcimento deverão encaminhar,  
exclusivamente, por meio do módulo Requerimento SIGEPE, 
(https://gestaodeacesso.planejamento.gov.br),  a Declaração da operadora de benefícios, discriminando os 
valores mensais pagos por beneficiário (servidor e dependentes, quando for o caso) atestando a 
quitação  de suas despesas com Plano de Saúde, na qualidade de titular, referente ao ano de 2020. 
Declarações informando apenas o montante de valores, sem a discriminação dos meses pagos e/ou de 
cada um dos beneficiários vinculados ao benefício, serão indeferidas. 
A não comprovação de quitação do plano de saúde acarretará a suspensão do benefício e a devolução ao 
erário do valor recebido indevidamente. Ainda que o servidor tenha apresentado o comprovante dentro do 
prazo, caso não haja tempo para realizar a análise (em função da grande demanda), corre-se o risco de 
que o benefício seja suspenso.  

https://gestaodeacesso.planejamento.gov.br/

