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

 CUT repudia interferência da Fiesp em negociação de reajuste salarial de servidor 
A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) veiculou uma propaganda numa emissora de 
TV, em que a entidade pede claramente que os deputados e senadores não derrubem o veto presidencial 
que congela por dois anos o reajuste dos servidores públicos federais, estaduais e municipais. 

O congelamento dos reajustes estava contido na Medida Provisória (MP) nº 909 do Programa Federativo de 
Enfrentamento ao Coronavírus (Covid 19) para estados, Distrito Federal e municípios.  Jair Bolsonaro (ex-
PSL) vetou o dispositivo que permitia a concessão de reajuste a servidores públicos até 2021. A Lei 

Complementar 173/2020 foi publicada no dia 28 de maio último, no Diário Oficial da União. Agora cabe 
novamente aos parlamentares decidirem se derrubam o veto, ou não.  
Para o secretário de Administração e Finanças da CUT, Ariovaldo de Camargo, o vídeo veiculado é uma 

clara tentativa da Fiesp em interferir num assunto que não é da sua competência. Segundo o dirigente, a 
Fiesp como Federação de Indústria, deveria se colocar na condição de organizar a classe empresarial e 
representar seus associados junto ao Congresso e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) 

e às instituições em que ela é representante do empresariado. 
“Repudiamos esta atitude ilegítima da Fiesp. A CUT, seus sindicatos e ramos continuarão a pressão que 
nos cabe por direito junto ao Parlamento, que é o local legítimo dessa discussão para derrubar o veto 

presidencial”, diz Ariovaldo. 
Tentar interferir no Congresso Nacional no que diz respeito aos servidores públicos é uma afronta à própria 
constituição da entidade. É um desvio de função empresarial da Fiesp, prossegue o dirigente. 

O papel de negociar reajuste dos servidores cabe aos governadores e suas bancadas estaduais. A Fiesp ao 
fazer esse movimento faz uma interferência ilegítima, já que não é parte interessada nas negociações entre 
governadores, prefeitos, servidores e os sindicatos da categoria 
O pedido da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo aos parlamentares do Congresso Nacional, 

interfere também no pacto federativo, por ser um poder (Fiesp) exercendo poder sobre outra entidade 
(Congresso Nacional),  avalia Ariovaldo. 
“A livre negociação entre sindicatos, estados e municípios é um direito legítimo. Não cabe à Fiesp ser 

intermediadora desse processo ou tentar exercer  influência sobre parlamentares, num debate interno no 
Congresso Nacional”. 
 

Servidores querem a derrubada do veto presidencial 
Os servidores públicos e seus representantes vão desenvolver uma luta dentro do Congresso para derrubar 
o veto presidencial para que seja devolvido o direito constitucional de reajuste aos servidores. 

“O congelamento salarial não pode ser uma imposição e a peça publicitária da Fiesp não pode vir a servir 
de material enviado aos parlamentares como forma de pressão de uma entidade que não tem 
representatividade legal para tratar das negociações”, finaliza o secretário de  Administração e Finanças da 

CUT. 
 

 Reforma administrativa deve voltar à pauta do Congresso com foco no ajuste fiscal 
Mesmo com a pandemia de Covid-19, o Congresso Nacional deve voltar a tratar da agenda de ajuste 
fiscal do governo federal, incluindo a reforma administrativa. Alguns pontos que devem ser mexidos no 
funcionalismo público são: fim da progressão automática, salário de entrada menor, maior intervalo de 

tempo para promoções e fim da estabilidade para algumas carreiras. 
No dia 28 de maio, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que espera um 
texto mais duro do que aquele que acabou não tramitando. Maia também já havia defendido que a 

reforma atinja a todos os servidores, não somente os novos. 



— Certamente, ela (reforma) vai ser mais dura do que a que o governo tinha preparado, porque se a 
dívida (pública) é maior. A necessidade de economia será maior. Então, qual reforma que o governo vai 

encaminhar e quando? — comentou Maia, durante um seminário que discutiu o retorno da atividade 
econômica após o isolamento social. 
O presidente também disse que a proposta de reforma da Câmara está pronta e espera o mesmo do 

Judiciário. 
Especialista em Direito Constitucional e Administrativo, Manoel Peixinho considera ruim o trâmite em plena 
pandemia, porque isso restringe o debate presencial em razão do distanciamento social. 

— Não é razoável que medidas tão relevantes sejam votadas quando a atenção de todos está voltada aos 
problemas da Covid-19. Esta votação intempestiva e descontextualizada viola o princípio democrático 
porque suprime a participação popular dos debates que afetarão definitivamente as carreiras públicas — 

opinou. 
Professor de Gestão Pública do Insper, Marcelo Marchesini comentou que o governo deveria tratar os 
servidores de acordo com suas especifidades, e não como um bloco. 

— Há equipamentos públicos fechados e essas atividades poderiam ter a carga de trabalho reduzida e 
podem ter congelamento de promoções, por exemplo. É preciso pensar nas especificidades. Pensar o que 
pode ser nesse momento despriorizado e reduzido, mas em relação ao governo atual, acho que vai ter 
muita dificuldade de implementar qualquer coisa porque o governo encara o serviço público como 

adversário, não tem tratamento de parceira. 
 

Governo quer ressuscitar capitalização da Previdência para classe média 
A equipe do ministro Paulo Guedes (Economia) voltou a estudar uma proposta de mudança no regime de 
Previdência no país. 
A ideia é resgatar a chamada capitalização, formato em que cada trabalhador tem a própria poupança, e 

não apenas contribua para um fundo comum, como ocorre hoje. 
O modelo em análise não deve ter efeito para as classes mais baixas, pois a capitalização valeria a partir 
de uma linha de corte de remuneração. 

Técnicos do governo discutem a criação de um sistema complementar. Ou seja, o atual regime, chamado 
de repartição, continuaria a existir, garantindo subsídios às aposentadorias da população de menor renda. 
Hoje, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) faz a gestão do fundo comum a todos trabalhadores da 

iniciativa privada. 
O que é capitalização? – Cada trabalhador tem uma conta individual, onde é depositada uma porcentagem 
de seus rendimentos. Esse dinheiro é aplicado pelos gestores e funciona como uma poupança compulsória. 

Quando se aposenta, ele pode fazer saques do dinheiro poupado   
A capitalização, então, valeria para trabalhadores com remuneração acima da linha de corte a ser definida 
pelo governo. Esse limite ainda está em debate, mas uma das sugestões já levantadas foi o valor de três 

salários mínimos. 
Assim, quem ganhar acima do valor a ser fixado poderia participar dos dois sistemas: o regime comum 
(repartição) e o de capitalização (contribuindo sobre o que ultrapassar a linha de corte). 

Esse formato misto, chamado de complementar por integrantes do governo, é visto como a maneira de 
resolver o problema dos gastos que o governo terá para trocar de modelo de Previdência. 
Se a capitalização fosse para todas as faixas de renda, menos dinheiro entraria no INSS, que banca hoje os 

benefícios de quem já se aposentou. 
Com menos recursos, o Tesouro teria de cobrir um déficit maior da Previdência durante a transição do 
regime. 

Guedes chegou a propor a criação de um regime de capitalização na reforma da Previdência aprovado no 
ano passado pelo Congresso. A proposta foi derrubada. 
Congressistas resistiram à ideia, principalmente porque o governo não apresentou como seria o formato do 
novo modelo. O plano do ministro era desenhar esse modelo após a autorização do Congresso. 

Uma das preocupações de deputados e senadores era como ficaria a aposentadoria dos mais pobres, que 
têm alta rotatividade no mercado formal de trabalho e poderiam não acumular o suficiente para o 
benefício. 

Com a coexistência entre o regime atual (repartição) e o capitalização, técnicos do Ministério da Economia 
dizem acreditar que há uma margem maior para aprovação da mudança no sistema de Previdência do país. 
As discussões internas na equipe de Guedes ainda estão em estágio inicial. 



A ideia de fazer uma nova proposta de capitalização surgiu em meio ao debate de ressuscitar a carteira 
Verde e Amarela, medida que reduz encargos sobre a contratação de mão de obra para estimular a 

geração de emprego. 
Guedes planeja uma desoneração emergencial de impostos aplicados sobre salários por um ou dois anos 
com objetivo de estimular empresas a contratarem trabalhadores após o pico do coronavírus no país. 

“Vamos falar de encargos trabalhistas e possibilidade de contratar pessoas sem incidência de impostos 
sobre mão de obra. Vamos ter que lançar isso agora”, afirmou em reunião em maio. 
Atrelado à desoneração da folha, Guedes quer emplacar também uma redução de direitos trabalhistas com 

a justificativa de reduzir os recursos pagos pelas empresas à mão de obra. 
“No Brasil do desemprego em massa, temos de ter coragem de lançar esse sistema alternativo. Com 
menos interferência sindical, com menos legislação trabalhista”, disse. 

A carteira de trabalho Verde e Amarela foi um modelo de contratação com menos direitos e encargos 
trabalhistas. 
A tentativa anterior, criada por meio de uma medida provisória e voltada aos jovens, chegou ao fim do 

prazo de tramitação no Congresso sem ser votada e perdeu a validade. 
“É um regime emergencial, vamos usar por um ou dois anos, depois o Brasil vai entender e ver o que é 
melhor”, afirmou. “Vamos criar um regime emergencial contra o desemprego em massa”, afirmou. 
Para ele, o momento de crise em que invisíveis buscam renda pode impulsionar o programa. “O jovem vai 

escolher se quer um regime ou outro. E os invisíveis podem arranjar emprego nesse sistema diferente”, 
disse. 
 

STF pauta ações sobre a Reforma da Previdência dos Servidores 
Está pautada para o próximo dia 19, em sessão virtual do Supremo Tribunal Federal (STF), o julgamento 
de cinco ações que discutem o alcance da reforma da Previdência sobre os servidores públicos. 

Os ministros irão discutir se suspendem artigos da reforma que criaram a chamada “alíquota progressiva” 
que é a contribuição previdenciária de servidores públicos que muda conforme a faixa salarial. 
Vale ressaltar que o relator das ações é o ministro Luís Roberto Barroso, que já negou pedidos de liminar 

para suspender os efeitos dessa parte da reforma. Agora, o colegiado vai discutir se mantém ou não a 
decisão de Barroso em vigor. 

  

 
 


