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Câmara quer derrubar nota da CGU que fiscaliza redes
sociais de servidores
Câmara  quer  derrubar  nota  da  CGU  que  fiscaliza  redes
sociais de servidores
Publicado em 05/08/2020 - 19:13 Vera BatistaServidor
Projeto de Decreto Legislativo susta efeitos de medida que pune servidores por postagens em perfis privados nas
redes sociais
O presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, deputado federal Professor Israel Batista (PV-DF), a
deputada Tabata  Amaral  (PDT-SP)  e  o  deputado Célio  Studart  (PV-CE)  deram entrada no Projeto  de Decreto  Legislativo
352/2020, para cancelar a nota técnica 1.556/2020, da Controladoria-Geral da União (CGU).
O documento da CGU repercutiu no Congresso Nacional. Com previsão de regulamentar a atuação de servidores e definir limites
para  uso  das  redes,  o  texto  prevê  punição  em casos  de  “má utilização  dos  meios  digitais  de  comunicação  online”,  e
responsabilização de servidores por postagens de conteúdos que possam “de alguma maneira, macular a reputação e imagem
do seu órgão, bem como de outros servidores”.
No entendimento do presidente da Frente,  “a medida extrapola completamente o poder regulamentador do Executivo. É uma
clara tentativa de perseguição e intimidação aos servidores que mostram-se contrários ao governo”. No início da semana,
diversas entidades também manifestaram repúdio à Nota Técnica da CGU.
Assinaram a carta: Movimento Acorda Sociedade – MAS; Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado
(Conacate); Confederação dos Servidores Públicos do Brasil (CSPB); Confederação Nacional dos Servidores Municipais (CSPM);
Confederação Nacional de Servidores públicos (CNSP); Confederação Brasileira dos Trabalhadores Policiais Civis (Cobrapol);
Confederação  Brasileira  de  Aposentados,  Pensionistas  e  Idosos  (Cobap);  Movimento  Nacional  dos  Servidores  Públicos
Aposentados e Pensionistas (Mosap); e Fórum Sindical dos Trabalhadores (FST).
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