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

 
A reforma trabalhista/sindical para 2021 

Desde o início do mandato do presidente Jair Bolsonaro houve várias tentativas de ampliar a reforma 
trabalhista e sindical da Lei nº 13.467/2017 não concluída com as Medidas Provisórias nº 873, 881 e 995, e, 
durante a pandemia, com as Mp´s 927 e 936. Uma nova investida nessa reforma – dessa vez mais organizada 
– deve ser empreendida no pós-pandemia sob a coordenação do Grupo de Altos Estudos do Trabalho (GAET), 
criado no âmbito do Ministério da Economia e com um novo ambiente de articulação política do governo junto 
ao Congresso Nacional. 
A desregulamentação de direitos trabalhistas só não foi maior graças à atuação do movimentos sindical e social 
e da oposição que aproveitou o momento difícil na relação do governo com o Congresso Nacional, bem como a 
saída do secretário de Trabalho e Previdência para o ministério do Desenvolvimento Regional. O ministro 
Rogério Marinho foi relator da reforma trabalhista na Câmara dos Deputados e um dos principais articuladores 
do governo Bolsonaro na reforma da previdência aprovada em 2019. 
Vale lembrar que o grupo de estudos que vai apresentar um amplo marco regulatório com mudanças 
constitucionais e infraconstitucionais para a reforma trabalhista e sindical foi criado pela Portaria nº 
1.001/2019, que tem como prerrogativa elaborar propostas sobre quatro eixos distribuídos em Grupos de 
Estudos Temáticos (GET), a saber: 
1) economia e trabalho: a) eficiência do mercado de trabalho e das políticas públicas para os trabalhadores; b) 
informalidade; c) rotatividade; d) futuro do trabalho e novas tecnologias; 
2) direito do trabalho e segurança jurídica: a) simplificação e desburocratização de normas legais; b) segurança 
jurídica; e c) redução da judicialização. 
3) trabalho e previdência: a) insalubridade e periculosidade; b) regras de notificação de acidentes de trabalho; 
c) nexo técnico epidemiológico; d) efeitos previdenciários de decisões da Justiça do Trabalho; e e) direitos do 
trabalhador decorrentes de benefícios previdenciários. 
4) liberdade sindical: a) formato de negociações coletivas; b) representatividade nas negociações coletivas; e c) 
registro sindical. 
E, conforme adiantou o Diap, a composição dos Grupos de Estudos Temáticos é majoritariamente formada por 
representantes vinculados aos interesses das confederações patronais como o conhecido economista Hélio 
Zylberstajn, coordenador do grupo de trabalho sindical, e o ministro Tribunal Superior do Trabalho (TST), Ives 
Gandra Filho, coordenador do grupo de direito do trabalho e segurança jurídica. O perfil dos grupos temáticos 
está disponível em:  
https://www.diap.org.br/images/stories/grupo_altos_estudos_trabalho.pdf 
Até o momento as propostas não são conhecidas pelo movimento sindical, mas é possível antecipar que o tema 
do direito do trabalho, segurança jurídica e liberdade sindical, a partir do histórico de tentativas centradas na 
carteira verde e amarela, são prioritários e, em linhas gerais, devem ser elaboradas minutas tratando dos 
seguintes assuntos: 
a) definir a responsabilidade subjetiva do empregador no caso do Covid19 (para evitar a responsabilidade 
objetiva); 
b) regulamentar o teletrabalho; 
c) regulamentar o trabalho em plataformas digitais; 
d) definir a correção monetária e os juros nos débitos trabalhistas, 
e) estabelecer temas processuais como a edição de súmulas e enunciados; 
f) limitar a substituição processual para beneficiar os associados, como forma, no seu entendimento, de 
estimular a sindicalização; 
g) regulamentar a jornada de trabalho do bancário; 
h) definir hora noturna de modo que volte a ter 60 minutos, com limitações; 
i) estabelecer que os acordos judiciais sejam homologados ou não homologados, sem possibilidade de o juiz 
examinar para homologar uma parte e não homologar outra; 
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j) reconhecer o conflito como inerente às relações capital/trabalho; 
k) definir negociação coletiva como preponderante; 
l) regulamentar liberdade sindical como fundamento; 
m) estabelecer representação e proteção dos não assalariados e das novas formas de contratação; e 
n) unificar os programas e fundos como seguro-desemprego, fundo de garantia e bolsa-família para melhor 
focalizar, simplificar com transparência, unificar, dar incentivos e aumentar a eficiência. 
Não há dúvida de que os impactos da pandemia na economia e no mundo do trabalho, de um lado, e um novo 
relacionamento político do governo com o Parlamento, de outro, podem motivar uma maior agilidade na 
apresentação das propostas do Grupos de Estudos Temáticos. E, essas propostas – mantidos os cenários 
econômicos e políticos – tendem a ser tratadas de forma mais organizada e mais célere tanto no Poder 
Executivo quanto no Legislativo. 
De todo modo, as propostas dos Grupos de Estudos Temáticos devem passar pelo aval do governo, em 
particular da Casa Civil, e, em função da articulação política, também poderá ser conhecida com antecedência 
pelos líderes do governo e presidentes das Casas do Parlamento antes do envio ao Congresso Nacional. 
Além disso, dada a relevância dos temas, há rumores de recriação do ministério do Trabalho e Emprego, que 
daria mais organização política e técnica, além de uma maior participação dos atores econômicos e sociais na 
elaboração, acompanhamento e controle das propostas submetidas ao Poder Legislativo. 
O desafio está mais uma vez colocado para o movimento sindical de mobilizar a sociedade, o governo e o 
Parlamento numa unidade de ação e de amplo diálogo com o Congresso Nacional e com os trabalhadores de 
modo a evitar qualquer tentativa de atropelo do governo com uma nova proposta de reforma trabalhista e 
sindical que retire direitos e aumente as desigualdades econômicas e sociais. 
 

Ministro entrega PL ao Planalto e prevê privatização dos Correios para 2021 
O ministro das Comunicações entregou no dia 14/10, uma proposta de projeto de Lei com a privatização dos 
Correios. O objetivo é que o texto a ser enviado para o Congresso permita a privatização da estatal em 
dezembro de 2021. O texto, gestado no Ministério da Economia, foi entregue à Subchefia para Assuntos 
Jurídicos (SAJ), subordinada ao ministro Jorge Oliveira. De lá, o texto segue para a Casa Civil e então para o 
Congresso. 
A expectativa de Fábio Faria é que a consultoria Accenture, contratada pelo BNDES para analisar a 
possibilidade de privatização, conclua em 120 dias o seu parecer com parâmetros e regras para a operação. 
Segundo o ministro das Comunicações, o projeto traz "mais princípios do que regras", uma vez que o 
Congresso Nacional dará a palavra final sobre o tema. 
"É lá a arena onde serão debatidos todos os requisitos necessários, e tratar da universalização das entregas e 
dos funcionários. Tudo isso será tratado com bastante cuidado pelo Congresso Nacional", disse o ministro. 
Segundo nota do Ministério das Comunicações, as atividades dos serviços postais pela iniciativa privada serão 
baseadas nos princípios constitucionais da atividade econômica. O objetivo é viabilizar o cumprimento das leis, 
"em especial das relativas aos serviços postais, à ordem econômica e aos direitos dos consumidores". 
A proposta deverá garantir que as atividades do Sistema Nacional de Serviços Postais, de competência 
exclusiva da União, sejam explorados por agentes privados. Com isso, o governo não descumpre o artigo 21 da 
Constituição Federal, que obriga a União a manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional. 
O texto também prevê que uma nova agência será criada em substituição à Anatel (Agência Nacional de 
Telecomunicações): a Anacom (Agência Nacional de Comunicações) deverá ter as mesmas funções da Anatel, 
mas também passará a regular o serviço postal no Brasil. 
Fábio Faria ainda não apresentou o texto à imprensa, mas garantiu que a proposta de privatização dos Correios 
não deverá tratar de aumento tributário, e manterá a universalização da entrega de cartas a todos os 
brasileiros. O ministro ainda garantiu que funcionários dos Correios terão sua voz ouvida durante o processo de 
discussão legislativa.   
 

Geap: reajuste do plano de saúde dos servidores entra em vigor em janeiro 
Começam a valer a partir de janeiro de 2021 os novos preços dos planos de saúde dos servidores públicos 
federais administrados pela Geap. O aumento será de 5,5% ou 45,58%, dependendo do contrato. Segundo a 
operadora, os índices foram definidos a partir das projeções de despesas para o ano de 2021. 
"A Geap Autogestão em Saúde definiu um índice de reajuste de 5,5% para a contribuição mensal da maioria 
dos seus planos. Esse é o menor percentual dos últimos anos", informou a empresa, acrescentando que foram 
adotadas medidas de racionalização dos custos administrativos e assistenciais, que levaram ao cancelamento 
de dezenas de contratos dispendiosos e desnecessários, além de renegociações com os prestadores. Já o 
aumento de 45,58% foi aplicado no plano Geap Saúde Vida, que é sem coparticipação. 
"O estudo que estabelece o valor da mensalidade levou em consideração diversos fatores, dentre eles, os de 
aumento das despesas médico-hospitalares, liminares judiciais, entre outras", informou a operadora. 



Apesar das justificativas da empresa para os reajustes, servidores têm se manifestado contra os percentuais 
definidos pela Geap. São valores são "exorbitantes" e "injustos", considerando a crise econômica e de saúde 
pública no país. 
 
SINDSEP-MG tem planos de saúde que cabem no seu bolso 
O percentual aplicado pela GEAP viola os princípios constitucionais, bem como, inviabiliza a manutenção dos 
beneficiários do plano de saúde. Os últimos reajustes aplicados nas mensalidades dos beneficiários vinculados aos 
planos de saúde de autogestão como GEAP, Capesaúde, Assefaz, entre outros, aliados ao congelamento dos salários 
e à baixa contrapartida paga pelo governo fizeram com que muitos servidores ficassem sem plano de saúde. Não 
bastasse, tendo em vista a faixa etária de nossa categoria a maioria dos planos individuais são muito caros ou não 
aceitam beneficiários com idade acima de 59 anos. 
Diante dessa realidade, a Diretoria Colegiada do SINDSEP-MG, se propôs a encontrar uma solução para garantir o 
direito destes servidores assegurado tanto nos Acordos Coletivos de Trabalho (para os trabalhadores de empresas 
públicas) quanto no Regime Jurídico Único.  A mobilização do SINDSEP-MG se deu de duas formas: a luta pelo 
aumento da per capita e a procura por planos alternativos que oferecessem qualidade e preço permitindo assim 
retorno desses beneficiários ao direito à saúde suplementar.  
Para não perder o objetivo e o verdadeiro papel do Sindicato, a diretoria resolveu contratar uma Administradora para 
fazer a gestão dos planos de saúde diretamente para nossos (as) filiados (as).  E a Nacional Saúde conseguiu 
negociar a melhor tabela com duas das melhores operadoras do estado: Unimed-BH e Premium Saúde.   
O Plano Unimed-BH está disponível, inicialmente, para Belo Horizonte e Região Metropolitana (RMBH). A intenção da 
diretoria do SINDSEP-MG é estender, em breve, essa parceria para as demais Unimeds que atuam em outras regiões 
de Minas Gerais. Já a Premium Saúde estará disponível para as demais localidades do estado. 
A adesão aos planos já está disponível para todos os (as) filiados (as) do SINDSEP-MG. Basta que os (as) filiados 
(as) entrem em contato com o Núcleo Regional mais próximo e façam a simulação. Para o (a) servidor (a) que não é 
filiado (a), mas tem interesse em aderir ao plano, basta se filiar. 

 
Carência 
Para aqueles que já tem plano de saúde, mas querem aderir a um dos planos oferecidos pelo SINDSEP-MG, basta 
solicitar de seu plano uma carta de aproveitamento de carência. Nesse caso, será feita uma avaliação de quais 
procedimentos terão carência ou não. Já aqueles que não têm plano de saúde e quiserem aderir aos planos o 
SINDSEP-MG, existem algumas regras, regidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que precisam ser 
seguidas. 

 
 
 
 


