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RELATÓRIO DA REUNIÃO DE NEGOCIAÇÃO MPOG/MEC – SINASEFE/FASUBRA 
06/08/2012 –  Bloco C – MPOG  - BRASILIA/DF – 18h ás 20h 

 
A reunião foi precedida de um impasse provocado pelo MPOG, que barrou, na entrada da sala 

de negociações, no 7º andar do Bloco C do Ministério, os representantes das Comissões de Negociações 
das entidades sindicais que não eram dirigentes nacionais, ou seja, os representantes de base escolhidos 
nos comandos nacionais de greve – CNGs (três da Fasubra e um do Sinasefe). 

Sem nenhuma explicação prévia à Fasubra e ao Sinasefe, o MPOG estabeleceu um critério de 
quem deveria, ou não, participar da Mesa de Negociação pelas entidades sindicais, com o argumento de 
que era necessário “pactuar um método de negociação”, devido às relações tensas e conflituosas das 
negociações. Portanto, segundo o governo, era necessário termos representantes fixos na mesa de 
negociação. Por isso, houve a decisão de aceitar na mesa somente os dirigentes nacionais das entidades. 
Esta questão foi considerada um ataque à autonomia das entidades e não foi aceita. O impasse se 
instalou no início na reunião. Após ponderações das entidades, foi aceita a presença dos membros de 
base eleitos nos CNGs das duas entidades.  

Resolvido o impasse sobre a representação das entidades sindicais a reunião iniciou-se com uma 
fala geral do Secretário de Relações de Trabalho, Sérgio Mendonça (MPOG) - negociador oficial pelo 
Governo Federal – informando que a mesa de negociação havia sido suspensa pelo fato de que o 
governo não tinha, naquele momento, uma proposta efetiva para o PCCTAE para apresentar às 
entidades sindicais. Segundo ele, somente agora foi autorizada a apresentação de uma proposta. 
Mendonça explicou que as expectativas de desempenho da economia brasileira que o governo tinha 
antes de maio de 2012 eram de um índice maior de crescimento. Entretanto, este quadro não se 
confirmou, o que dificultou a apresentação de uma proposta efetiva de reajuste aos servidores federais.  

Sérgio Mendonça afirmou ainda que a pauta do Sinasefe e da Fasubra representa um impacto 
orçamentário muito expressivo e a expectativa das entidades está muito alta no que se refere a reajustes 
salariais. Portanto, era necessário aproximar as expectativas das entidades às possibilidades 
orçamentárias de reajustes por parte do governo para “distencionar” a mesa de negociação, uma vez que 
esta situação tem gerado conflitos e impasse no processo de negociação. 

A partir desta breve introdução, Sérgio Mendonça reconheceu que a proposta que iria apresentar 
poderia ficar abaixo da expectativa das entidades sindicais. Porém, devido à possibilidade limitada do 
orçamento, esta seria a proposta final, para dar um desfecho a este “longo processo de negociação”. 
Relembrou os poucos dias que temos até o dia 31 de agosto para fechar o acordo de greve.  

A proposta a ser apresentada, segundo Sérgio Mendonça, levou em consideração o número 
significativo de servidores vinculados ao PCCTAE (180 mil entre ativos, aposentados e pensionistas) e 
que representa um impacto de 1,7 bilhão no orçamento dos próximos três anos (ou seja, em torno de 
600 milhões por ano). Por fim, anunciou a proposta de reajuste de 5% no piso em 2013, mais 5% em 
2014 e mais 5% em 2015, totalizando em torno de 15,8% ao final de três anos.  

Mendonça reforçou que neste momento o governo se limitaria apenas à questão econômica, 
referente ao reajuste do piso salarial, e não apresentou nenhuma consideração sobre os outros itens da 
pauta protocolada pelo Sinasefe e Fasubra. A representação do MEC ficou calada na reunião e não fez 
nenhum comentário sobre a proposta econômica apresentada e nem sobre a ausência de referência aos 
outros itens da pauta, previamente conversados com o ministro Aloísio Mercadante em reuniões 
recentes no MEC. 

Cabe ressaltar que, para Sérgio Mendonça, o olhar do governo sobre os processos de reajustes é 
mais longo e não se refere apenas ao período de 2010 a 2015 e sim a todo o período de 10 anos (8 anos 
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de Lula e 2 anos de Dilma), e que nesse olhar “ampliado” entendem que, considerando o reajuste 
concedido à categoria em 2008, 2009 e 2010, não houve perda salarial no PCCTAE. 

Após o anúncio, as entidades sindicais solicitaram 30 minutos para conversar entre si e definir 
os encaminhamentos a serem dados na mesa após a apresentação da proposta. A bancada do governo 
retirou-se da sala para se realizasse a conversa entre as entidades.  

Depois de uma rodada de falas dos presentes, ficou acordado entre as entidades que a proposta 
apresentada não recuperava as perdas salariais do período de 2010 a 2015 e era necessário, naquele 
momento, exigir que a proposta seja apresentada por escrito, precedida de uma exposição de motivos.  

A formalização da proposta é necessária para que as entidades a encaminhem à apreciação das 
assembléias de base. Os representantes das entidades informaram, de antemão, que esta proposta 
rebaixada seria reprovada pelas mesmas. Definiu-se também que deveríamos propor a data de sexta-
feira (10/agosto) para um retorno da mesa de negociação.  

Foi acordado entre as entidades que, naquele momento, faríamos uma série de perguntas para 
que o governo explicitasse alguns pontos da proposta que não foram esclarecidos na primeira exposição 
e que não se entraria na apreciação do mérito da proposta nesta reunião, uma vez que era necessário 
remeter às assembléias de base para apresentar uma contraproposta ao governo. 

Enfim, uma questão crucial foi colocada ao final da reunião pelo Secretário Sérgio Mendonça: 
que a proposta apresentada é para fechar acordo com as entidades sindicais e, caso não haja acordo, não 
terá sentido o governo apresentá-la, em forma de lei, para incidir no orçamento de 2013, 2014 e 2015. 
Ou seja, é pegar ou largar. 

Ficou agendada com o governo uma nova reunião no dia 10 de agosto às 14 horas no Bloco C do 
MPOG. A proposta apresentada está sendo avaliada neste momento na 112ª Plena do Sinasefe e deverá 
ser objeto de análise das bases em suas assembleias ou reuniões de comando. As análises realizadas 
deverão ser enviadas ao CNG até sexta-feira pela manhã para auxiliar o embasamento dos 
negociadores. 
 

Precisamos manter a categoria mobilizada. É o momento de todos os trabalhadores da educação 
federal aumentarem sua adesão à greve. Precisamos chegar à mesa de sexta-feira com a força da luta de 
todos, para deixar clara a rejeição a esta proposta do governo. 
 

A única saída é o fortalecimento da nossa greve, com iniciativas ousadas, que mostrem 
claramente nosso descontentamento com o tratamento que este governo está dando aos trabalhadores. 
 

Vamos todos às assembléias de base dar a resposta dos trabalhadores ao governo. 
 
 

 
Comando Nacional de Greve 

 
 
 
 
 
 
 


