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RELATÓRIO DA REUNIÃO DO SINASEFE COM O MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
LOCAL: BLOCO C DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS DATA: 20/07/2011
PARTICIPANTES: Governo – Duvanier Paiva e Rafael (MPOG), Amaro e Aléssio (MEC);
SINASEFE – Elane (Coordenação Geral), William, Tânia e Carmem (Comissão de Negociação) e
Volmir e Tony (CNS).
A reunião começou com o Secretário Duvanier apresentando a posição do governo de que ainda
não houve a possibilidade de realizar estudos e apresentar propostas sobre a pauta econômica
devido ao fato de haver problemas para se estabelecer qual a prioridade das Entidades no
processo negocial (pauta econômica geral ou a específica). Que as respostas poderiam ser
construídas a partir de amanhã (21/07)
Assim que o Secretário acabou de fazer essa primeira fala, pedimos a palavra e o informamos que
devido à falta de apresentação de propostas de forma oficial por parte do Governo e a
continuidade de uma série de ataques à categoria, seja a partir dos elementos previstos na pauta
geral, seja por conta de itens previstos na pauta específica, a última Plenária Nacional do
SINASEFE acabou deliberando definitivamente pela deflagração da greve a partir do dia 1º de
agosto de 2011.
Inicialmente o Secretário, demonstrando bastante insatisfação e tensão, acabou questionando tal
atitude da nossa parte e disse que entendia que tal procedimento seria um rompimento nas
negociações, exatamente em um momento que estávamos dando seqüência a um calendário de
negociações, já em uma terceira reunião. Afirmou que a greve seria sempre um rompimento com
o diálogo.
Afirmamos que não seria o rompimento das negociações, até porque para nós estava havendo
apenas a interlocução entre as partes, não caracterizando uma negociação até porque o governo
teria recebido nossa pauta em maio de 2011 e até agora não teria se pronunciado oficialmente
sobre nenhum ponto de pauta, geral ou específica. Dissemos, ainda, que o fato de uma Entidade
entrar em Greve não caracterizaria um rompimento do diálogo e, até mesmo, negociações, como
quis dar entender e afirmou o Secretário.
Ele continuou afirmando que achava ruim e que não tinha apresentado uma proposta por escrito
pelo fato de entender que uma negociação não precisa de algo escrito, que o processo poderia
ocorrer apenas com a verbalização e acordo nas propostas consensuadas. Nós dissemos que é
sempre importante ter a oficialização das posições, até porque já tivemos experiências no
passado onde acordos foram assinados e não foram cumpridos.
Neste momento o Secretário afirmou de forma taxativa que desde que assumira o cargo os
Acordos teriam sido sempre respeitados. Nós dissemos novamente que não e mencionamos o
Acordo de 2008 (triênio 2008/2009/2010) que constava um GT para tratar da reestruturação da
Carreira Docente e regulamentação da Lei desses Docentes previstas no referido acordo, mas
que até hoje não teria tido a sua aplicação e respeito na integralidade.
O Secretário tentou desviar o foco da questão dizendo que a regulamentação do artigo 120 já
estava pronta e, inclusive, ele já teria uma Minuta para nos apresentar. Foi quando nós dissemos
que na primeira reunião realizada no final de junho ele teria acordado que seria feita uma rodada
de discussões com o SINASEFE sobre o tema, e que aquela nova posição caracterizava para nós
do SINASEFE, mas um descumprimento de acordo, agora verbal. Dissemos inclusive que o
Secretário havia se comprometido com tal rodada de debates sobre o tema, mas que agora
estaria apresentando uma nova posição com a decisão unilateral da regulamentação, que no
nosso entendimento, depois de uma breve olhada, trazia muitos prejuízos para os Docentes.
Além do artigo 120 pontuamos que vários pontos da nossa pauta não eram econômicos e o
governo, através do MEC e MPOG poderiam ter dado as respostas oficiais que já possuem e a
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partir daí dar entender à nossa Base a vontade de negociar de fato nossas reivindicações.
Veja os pontos abordados, o nosso posicionamento e o posicionamento apresentado pelo
Secretário:
Reestruturação da Carreira – Nós afirmamos que poderia ter sido agendada um conjunto de
reuniões que pudesse vir tratar tecnicamente da reestruturação das Carreiras Docente e dos
Técnicos Administrativos em Educação e tal item, mencionado na primeira reunião, acabou sendo
deixado de lado. O Secretário afirmou que no caso dos TAEs não havia uma sintonia sobre esta
reestruturação entre SINASEFE e FASUBRA e que, portanto, seria um obstáculo para que isso
pudesse ocorrer. Nós insistimos que no caso do TAEs em 2007 o Secretário realizou debates
sobre a reestruturação do PCCTAE sem que o SINASEFE estivesse presente, por conta de
apenas a FASUBRA estar em greve, e no caso dos Docentes já havia posicionamento de
SINASEFE e ANDES sobre essa reestruturação, mas nem por isso o governo havia pautado uma
abertura imediata de negociações sobre o ponto.
Democracia nas IFEs – Apresentamos a ponderação de que o MEC já teria dado um
posicionamento favorável à extensão dos critérios para eleição de Reitores (as) e Dirigentes
Gerais dos Campi, então porque não oficializar tal posição? Ainda, tínhamos saído da última
reunião com o MEC com a impressão de que havia a necessidade de regulamentar a escolha dos
representantes dos/as trabalhadores/as no Conselho Superior de cada Instituto Federal a partir da
indicação do SINASEFE e não de outras Entidades que não têm qualquer vínculo com a Base,
além do fato da base já ter escolhido o Sindicato ao qual se vincularia. Então porque tal posição
não teria sido apresentada oficialmente?
Auxílio Transporte – O Secretário continuou insistindo que não tem conhecimento de nenhuma
decisão judicial contra a sua orientação normativa, bem como diz que a MP e demais normas
sobre o tema apontam para a obrigatoriedade da prestação das informações exigidas na
orientação nº 4 do Planejamento. Nós continuamos insistindo que tal postura contrariava o
Superior Tribunal de Justiça e ele tentou encerrar o debate dizendo que aquilo ali era uma mesa
de negociações e não um tribunal. Nós deixamos claro que desrespeitar uma instância superior da
justiça não era uma posição política, mas sim uma atitude de quem tinha o poder de fazê-lo. Enfim
entendemos que esta demanda não está superada pelo simples fato do Secretário entender
diferente do STJ, e a base irá lutar por tal mudança de postura já que o custeio de transporte é
uma cláusula pétrea do direito trabalhista brasileiro.
Admissão Automática dos Títulos Obtidos no Mercosul – O Secretário apenas ouviu
novamente nossas argumentações e ficou sem externar qualquer comentário, mesmo quando
afirmamos que além de desrespeitar anteriormente os dois decretos, agora estabelecia a partir da
regulamentação do artigo 120 uma nova modalidade de desrespeito ao Acordo Internacional do
Mercosul, Decreto Presidencial e Decreto Legislativo existentes.
Progressão por Capacitação no PCCTAE – Simplesmente disseram que ainda não possuem
elementos para analisar a questão, que precisariam aprofundar um estudo da Legislação e dos
nossos argumentos para apresentar um posicionamento definitivo. Nós simplesmente dissemos
que tal lei já existe desde 2005 e que eles já deveriam ter tomando conhecimento do fato, pois já
existem pronunciamentos do MEC e MPOG, através da sua assessoria, contra tal progressão.
Concursos e Precarização da função docente – Houve uma mudança de posicionamento
desde a primeira reunião no MPOG e MEC, quando o Secretário passou afirmar agora que tal
questão não será discutida na mesa de negociação e que tais questões seriam uma função do
Estado, e que tal fato não seria negociado. Nós afirmamos que o Governo apenas administra o
Estado e que toda a Sociedade tem interesses no Estado propriamente dito. E que tal mudança
contrariava posição apresentada anteriormente quando o Secretário afirmava que não havia
contingenciamento de vagas para concursos na nossa Rede. O que acabou sendo contrariado na
medida em que não se comprometia em afirmar oficialmente a não existência de tal
contingenciamento.
SCS – QD 02 ENT. 22 BL.”C” ED. SERRA DOURADA SLS.109/110 – CEP 70.300-902 – BRASÍLIA/DF
FONES: (061) 2192-4050 – FAX: 2192-4095 e-mail: dn@sinasefe.org.br
HOME PAGE: http//: www.sinasefe.org.br

SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS
DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
SINASEFE Fundado em 11 /11/ 1988 – CNPJ: 03.658.820/0001-63

Filiado à CSP- CONLUTAS e CEA

30 horas para os TAEs - O Secretário insistiu que os Servidores TAEs da nossa Rede não teriam
direito, já que não trabalhamos diretamente com o público, em funções específicas e especiais e
que certamente encaminhará auditorias às Instituições que procederem tal horário “especial”. Nós
dissemos que então ele poderia começar pelo Ministro da Educação que já orientou desde 2009
tal implantação no MEC, seguindo o que faculta o Decreto do Presidente Lula, reeditando um
anterior do Governo FHC. Dissemos que não era facultado ao Secretário do MPOG ou à CGU e
TCU tal determinação, mas aos Reitores e dirigentes máximos dos órgão que tinham implantados
ou que viriam implantar tal regime de horas, e que o Secretário não poderia transformar em
irregularidade tal procedimento. Afirmamos ao final desse ponto que não estávamos discutindo o
Decreto Presidencial, mas sim uma orientação do MEC para todos os Reitores orientando a
mesma coisa que o Ministro da Educação já teria feito no seu Ministério, ao qual estão vinculadas
toda Rede Federal de Ensino.
Sobre o restante da pauta procuramos apresentar nossas posições, mas devido ao avanço da
hora (a reunião começou às 12h30 e terminou às 14h20) não foi possível aprofundarmos mais
nada.
Ao final o Secretário reafirmou que entendia que a deflagração da Greve no SINASEFE era um
rompimento das negociações e que isso poderia impedir a continuidade daquele processo. Nós
insistimos que não havia nenhuma negociação, mas sim um processo de interlocução onde
apenas nós tínhamos apresentado um posicionamento oficial e por escrito, enquanto o Governo
vinha apenas verbalizando intenções, sendo que algumas delas já tinham inclusive apresentado
modificações desde a primeira reunião no final de junho desse ano.

Segue na próxima página a minuta de regulamentação do artigo 120 da Lei 11.784/2008, entregue
pelo secretário Duvanier Paiva durante a reunião:
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