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

 
Veja as principais mudanças que o governo quer implementar para servidores 

Depois da aprovação da nova Previdência, um dos principais desafios do governo para controlar as 
despesas públicas será fazer a reforma administrativa. A expectativa era de que o texto fosse enviado ao 
Congresso ainda em 2019 mas o Executivo não o entregou, ficando, portanto, para 2020.  
A intenção do governo é fazer, por meio da reforma administrativa, redistribuição de receitas e 
flexibilização do Orçamento, por meio de desvinculação, desobrigação e desindexação de gastos (proposta 
apelidada de “plano DDD”).  
Entre as metas do Ministério da Economia estão corte da quantidade de carreiras (de 117, com mais de 2 
mil cargos, para 20 ou 30), revisão dos critérios de estabilidade dos atuais funcionários, fim da estabilidade 
e salários menores para futuros servidores (de funções operacionais mais simples) e criação da carreira de 
funcionário temporário e sem estabilidade, uma espécie de trainee. O novo servidor deverá ser efetivado 
após dois anos, se cumprir critérios de bom desempenho — e a regra valeria também para juízes, 
procuradores e promotores. 
O plano prevê ainda critérios objetivos de avaliação de desempenho, com premiação dos bons servidores, 
demissão por atuação insatisfatória e transferência de funcionários de um órgão para outro. Em relação à 
remuneração, a intenção é aproximar os valores dos rendimentos do funcionalismo ao dos trabalhadores 
da iniciativa privada em funções ou formação acadêmica semelhantes. Também existe a intenção de 
revisar o sistema de licenças e gratificações, o fim da progressão automática por tempo de serviço e a 
regulamentação da lei de greve para o funcionalismo.  
 

O QUE O GOVERNO QUER MUDAR NO FUNCIONALISMO 
A reestruturação da administração federal faz parte do programa de modernização do Estado. Muitas das 
propostas já estão em vigor e têm amparo legal. Servidores, por exemplo, já podem ser demitidos, ou ter 
horários e salários reduzidos, em caso de crise fiscal. 
 
Orçamento flexível 
Com a reforma administrativa, o governo busca a redistribuição de receitas e a flexibilização do orçamento, 
com desvinculação, desobrigação e desindexação de gastos (reforma apelidada de "plano DDD"). 
 
Menos carreiras 
Hoje são 117, com mais de 2 mil cargos. A intenção é reduzir o número de carreiras para 20 ou 30. Além 
disso, hoje existem dois tipos de carreiras no serviço público: servidores comissionados e os com 
estabilidade. Estão em análise mais quatro, mas ainda não se sabe com que configuração. 
 
Estabilidade 
Metas: revisão dos critérios de estabilidade dos atuais servidores e fim da estabilidade para futuros 
servidores, que terão salários iniciais menores. 
 
"Trainee" 
O governo também quer criar uma carreira de servidor temporário e sem estabilidade, uma espécie de 
"trainee". A ideia não é nova e tem como base critério usado pelo Exército, de militar temporário, que pode 
permanecer na caserna por até oito anos. O novo servidor deverá ser efetivado após dois anos se cumprir 
critérios de bom desempenho. A regra valeria também para juízes, procuradores e promotores. 
 
Avaliação de desempenho 



Serão adotados critérios objetivos de avaliação de desempenho, com premiação dos bons servidores e 
demissão por atuação insatisfatória. A avaliação terá dispositivos para facilitar a transferência de 
funcionários de um órgão para outro. Busca-se também simplificar parcerias do setor privado com 
autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações. Foi criado um novo Código de 
Conduta para o servidor. 
 
Demissão 
Atuais e novos servidores de determinadas carreiras, ainda não definidas, não poderão ser demitidos sem 
justa causa. 
 
Operacionais 
O projeto pretende retirar a estabilidade de funções operacionais mais simples, como os de secretárias, 
administrativos de RH, assistentes de TI e equipes de limpeza, entre outros. 
 
Remuneração 
Com uma reestruturação do sistema de remuneração e de promoções, os rendimentos dos servidores 
deverão ficar mais próximos aos dos trabalhadores da iniciativa privada. 
 
Revisão de benefícios 
Nesse aspecto, busca-se: revisão do sistema de licenças e gratificações, fim da progressão automática por 
tempo de serviço e regulamentação da lei de greve para o funcionalismo. 

 

Vai se aposentar neste ano? Veja quais regras estão valendo em 2020 
Quem está próximo de se aposentar pode entrar em uma regra de transição Ao todo, são cinco 
modalidades de transição. Em três delas, há mudanças neste ano As alterações já estavam previstas pela 
reforma da Previdência Quem está pensando em pedir a aposentadoria do INSS neste ano deve ficar 
atento às mudanças estabelecidas pela reforma da Previdência. Apesar de definir uma idade mínima de 62 
anos para mulheres e 65 anos para homens, quem está próximo de se aposentar pode entrar em uma das 
regras de transição, com exigências diferentes. Ao todo, são cinco regras. Em três delas, há mudanças em 
2020: 
Na aposentadoria que estabelece uma idade mínima, por exemplo, no final de 2019, a mulher precisava ter 
56 anos de idade e 30 anos de contribuição, e o homem 61 anos de idade e 35 anos de contribuição. A 
partir deste ano, a idade mínima passa a ser de 56 anos e seis meses para mulheres e 61 anos e seis 
meses para homens. 
Pelo sistema de pontos também há mudanças. Antes, a exigência era que a soma da idade com o tempo 
de contribuição fosse de 86 pontos para mulheres e 96 pontos para os homens. Em 2020, essa pontuação 
aumenta para 87 e 97, respectivamente. 
Para quem está planejando se aposentar por idade, a mudança é só para mulheres, que terão que 
completar 60 anos e seis meses em 2020. Quem faz aniversário no segundo semestre, precisa esperar 
mais. Se uma segurada completa 60 anos em julho de 2020, por exemplo, ela só teria 60 anos e seis 
meses em janeiro de 2021. Porém, nessa data, a idade mínima aumentará para 61 anos. Ou seja, ela terá 
que esperar o aniversário para ter direito à aposentadoria nessa categoria. 
Se tinha atingido os requisitos de uma das regras de transição no ano passado, há direito adquirido, e é 
possível se aposentar pelas normas antigas. Veja quais regras de transição estão valendo para 2020:  
 
Idade mínima  
Mulher: 56 anos e seis meses de idade e tempo mínimo de contribuição de 30 anos  
Homem: 61 anos e seis meses de idade e tempo mínimo de contribuição de 35 anos. 
 
Sistema de pontos  
Mulher: a soma da idade com o tempo de contribuição deve ser de 87 pontos. É preciso ter ao menos 30 
anos de contribuição.  
Homem: a soma da idade com o tempo de contribuição deve ser de 97 pontos. É preciso ter ao menos 35 
anos de contribuição  
 
Pedágio de 50% 



Mulher: se contribuiu por pelo menos 28 anos quando a reforma entrou em vigor, pode cumprir um 
pedágio de 50% do tempo que falta para chegar aos 30 anos de contribuição. Não há idade mínima. 
Homem: se contribuiu por pelo menos 33 anos quando a reforma entrou em vigor, pode cumprir um 
pedágio de 50% do tempo que falta para chegar aos 35 anos de contribuição. Não há idade mínima.  
 
Pedágio de 100% 
Mulher: poderá se aposentar a partir dos 57 anos, mas precisa cumprir um pedágio de 100% do tempo 
que falta para chegar aos 30 anos de contribuição na data em que a reforma entrou em vigor. 
 Homem: poderá se aposentar a partir dos 60 anos, mas precisa cumprir um pedágio de 100% do tempo 
que falta para chegar aos 35 anos de contribuição na data em que a reforma entrou em vigor. 
 
Transição da aposentadoria por idade  
Mulher: 60 anos e seis meses e tempo mínimo de contribuição de 15 anos  
Homem: não há transição, pois os requisitos para quem está na ativa são os mesmos que valem 
atualmente (65 anos de idade e 15 anos de contribuição). 

 

 


