
PARA UMA REFLEXÃO SOBRE A NOVA PROPOSTA DO GOVERNO!  

No dia 18 de novembro, através do Ministério do Planejamento (MPOG), o governo enviou 
uma proposta de reajuste salarial e de reestruturação da carreira dos professores federais. Pede que 
seja dada uma resposta (aceitação ou não) até o dia 26 de novembro, por causa do prazo de 
encaminhamento ao Congresso. O prazo relembra que os servidores federais continuam sem data-
base! 

O essencial da proposta governamental 

Quanto à proposta, não é toda nova, pois vários itens são idênticos ou parecidos com aquilo 
que foi rejeitado, nacionalmente, pela grande maioria das Assembleias Gerais Docentes, durante a 
recente greve de 2015. Porém, ela consegue ser pior porque traz elementos novos que consolidam e 
aprofundam a atual desestruturação da carreira. 

O essencial da proposta governamental está contido em seus itens 2 e 5. Resumidamente, a 
proposta do MPOG: a) trata do “reajuste” salarial para o período de 2016-2017, mas b) traz 
alterações que “redefinem” nossa Carreira Docente em três “etapas” anuais, até agosto de 2019 
(vide item 5.1). Deve-se reparar que não se trata de reajuste em agosto de 2017, 2018 e 2019, mas 
de mudanças nos percentuais internos do Vencimento Básico (VB), que consolidam e aprofundam 
as atuais distorções. 

As linhas que seguem não pretendem apresentar uma análise completa e pormenorizada da 
proposta governamental, mas contribuir para uma reflexão preliminar sobre seus aspectos 
essenciais. 

O pretenso “reajuste” não passa de um confisco!  

O percentual proposto de reajuste, de 10,8% até janeiro de 2017, é um verdadeiro confisco 
salarial, como já foi muito bem explicado no boletim da Seção Sindical: leia A “expansão” salarial 
proposta pelo governo não passa de um confisco!  

Introdução de três princípios que consolidam a dese struturação da carreira 

O item 5 da proposta se refere àquilo que o governo chama de “harmonização da estrutura 
salarial”. Instaura três “parâmetros” (ou seja, princípios) que, de fato, desarmonizam a carreira 
docente federal: 

A) estabelece uma relação percentual entre o Vencimento Básico (VB) e a gratificação de 
Retribuição por Titulação (RT), sendo que o percentual não é fixo para cada titulação, mas varia 
segundo o... Regime de Trabalho; outrossim, o estabelecimento dessa relação procura impossibilitar 
uma reivindicação docente: a incorporação da Retribuição por Titulação (RT) ao Vencimento 
Básico (VB). 

B) aponta para a definição de uma malha salarial na carreira, porém mantém a principal 
distorção atual: o salto de 25% entre a classe de Adjunto/“D III” e a de Associado/“D IV” que não 
passa de um subterfúgio governamental para rebaixar e arrochar as três classes iniciais e a grande 
maioria dos aposentados. 

C) aprofunda o rebaixamento e descaracterização do Regime de Dedicação Exclusiva (DE) 
no Vencimento Básico (VB), reforçando a extinção de sua essência, que era consubstanciada em 
seu percentual histórico. 

Vejamos de mais perto 

1-Relembrando: o Vencimento Básico (VB) do Regime de Trabalho de 40h deveria ser o 
dobro do de 20h e o VB do Regime de Dedicação Exclusiva (DE) deveria ser três vezes o de 20h 
(foram as regras vigentes de 1989 até março de 2013). 



O item 5.2.1 da proposta do governo quer que o docente em Regime de 20h receba como 
20h, o docente em 40h receba como se fosse Regime de 28h e que o docente em DE receba como se 
fosse Regime de 40h. Seria oficializada uma desvalorização de 1/3 no VB do regime de DE! 

Ou seja, o item 5.2.1 da proposta do MPOG reforça a extinção da DE – Regime de Trabalho 
que foi conquistado, pela ANDES, em 1987 e fortalecido em 1989. Tal extinção é o maior 
retrocesso na carreira docente, processo de reversão que vem sendo implementado pelo governo, 
por etapas, a cada nefasto “acordo”, desde agosto de 2012. 

2-Os itens 5.2.2 e 5.2.3 da proposta estruturam as variações de degraus (steps) entres os 13 
níveis da Carreira, mas mantém um salto de 25% entre o último nível de Adjunto/“D III” (nível 8) e 
o inicial de Associado/“D IV” (nível 9). 

Essa distorção foi instituída em 2006, por ocasião da criação da classe de Associado/“D IV”, 
como uma artimanha para disfarçar a implementação de um arrocho de grandes proporções nos 
docentes das três classes iniciais e nos professores aposentados. 

A manutenção dessa distorção claramente indica que o MPOG não pretende aceitar o 
reenquadramento dos aposentados pelo topo, nem que diminua o arrocho sobre eles e sobre os 
docentes das três classes iniciais (ambas são reivindicações do ANDES-SN). Pelo contrário, essa 
última proposta governamental aumenta o arrocho sobre eles! 

3-O item 5.2.4 atesta o ataque ao salário, ficando clara a intenção em valorizar gratificação 
ao invés de salário. Veja: um doutor em DE teria uma gratificação de Retribuição por Titulação 
(RT) de 115%, aparentemente baseada na titulação. Puxa, 115% parece bom! Porém,... é 
gratificação! Para fins salariais, indica que 55% (1 sobre 2,15) do vencimento será gratificação, e 
não salário. 

Esse ganho será alvo fácil de todos aqueles que se fantasiam de caçadores de marajás. E 
mais: na verdade, o valor estabelecido nada tem a ver com titulação, pois se o docente doutor 
estiver em regime de 20h, o percentual de sua RT será apenas de 57,5% (a metade!). 

Desvenda-se aqui a verdadeira função da RT: foi criada, em 2008, como um ardil que 
aparenta trazer ganho salarial para melhor subtrair salário e desestruturar a Carreira Docente; 

4-O item 6 da proposta governamental cria, no âmbito do MEC, um Comitê de Trabalho 
para “estudar” assuntos de interesse dos docentes. 

a) O que poderá esse Comitê? Não poderá discutir valorização da DE, nem incorporação da 
RT, nem mesmo malha salarial. Restará apenas a possibilidade de “estudar” o reenquadramento dos 
docentes que se aposentaram antes da criação da classe de Associado. 

b) Quais são as chances de êxito no Comitê? O ANDES-SN poderia argumentar à exaustão, 
mas não convenceria o MEC. Se convencesse o MEC, haveria o veto do MPOG. O governo, seja do 
PT ou do PSDB, vetará sem piedade. Será necessária uma forte mobilização e pressão do 
Movimento Docente... 

Resumindo 

O arrocho e confisco salarial (fantasiado de expansão de 10,8%) já foi rejeitado várias vezes, 
por ocasião de sua apresentação inicial pelo governo (em 24 de junho deste ano) e sucessivas 
reapresentações, inclusive com piora: caberia alterar essas decisões anteriores? 

E quanto aos elementos novos, que consolidam e aprofundam a atual desestruturação da 
carreira: cabe alguma dúvida?  

Diretoria da Seção Sindical ANDES/UFRGS, 22 de novembro de 2015. 


