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

 Dieese desmonta mito neoliberal de que país tem excesso de servidores públicos 
Dados reais e acessíveis ao público comprovam que não há servidores demais no Brasil e que a folha 
salarial deles não representa risco de colapso das contas públicas da União, nem neste ano, nem em 2019. 
Ao contrário do que alardeiam a imprensa e certos candidatos conservadores, que defendem a diminuição 
daquilo que costumam chamar, com viés negativo, de máquina pública. Nem mesmo comparado com 
outros países o Brasil tem um número de servidores exagerado, sequer os gastos com a folha estão fora 
do padrão civilizado do mundo capitalista. 
Em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), em 2017 foram investidos 4,6% na folha de pagamento da 
União. Em 2005, a relação foi de 3,8% e, em 1995, de 5,4%. Essa breve série histórica demonstra que os 
números, que incluem os investimentos na folha dos três poderes e também de órgãos federais como 
empresas, fundações e autarquias, estão sob controle. Sem deixar de considerar que o PIB depende de 
políticas que promovam desenvolvimento econômico. 
“Mas, mesmo após a queda da produção nacional a partir de 2015, e de um modesto crescimento de 1% 
em 2017, a comparação da folha com o PIB não extrapola”, comenta Max Leno de Almeida, supervisor 
técnico do Dieese no Distrito Federal. 
Até do ponto de vista contábil mais austero o país está longe de comprometer suas contas por causa da 
folha de pagamento. No critério de quanto gasta, percentualmente, em relação à receita corrente líquida, o 
Brasil não corre risco de experimentar o colapso em função dos servidores. A folha da União representava 
42% dessa receita segundo os dados mais recentes, referentes a 2017. O limite, determinado pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), é de 50% – oito pontos percentuais de distância. Importante destacar que a 
LRF foi criada em 2000 (lei complementar 101) com inspiração fortemente restritiva, sob a alegação de 
conter custos e impedir o estouro das contas. 
Segundo dados internacionais, na comparação com países de outros continentes – muitos deles sempre 
apontados como exemplos de organização e progresso – estamos longe de configurar uma aberração. 
Levantamento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) mostra o Brasil 
entre aqueles que têm menos servidores públicos em relação ao total de pessoas empregadas e em 
relação à população economicamente ativa (PEA). A OCDE, fundada e apoiada inclusive por potências 
capitalistas, não tem inspiração em teses do Foro de São Paulo – criado bem depois e sem o mesmo poder 
de influência – e muito menos da Ursal – esta, sequer existente. 
Os números exibidos pelas tabelas da OCDE incluem os servidores da administração direta dos três níveis 
de governo (União, estados e municípios), dos três poderes (incluindo Judiciário e Legislativo) e de 
empresas estatais, fundações, autarquias e até mesmo os gastos com organizações sociais e ONGs 
prestadoras de serviços públicos. 
“A máquina pública não é inchada”, afirma Max de Almeida. “A sociedade tem sentido isso no seu dia-a-
dia. Muitos órgãos hoje têm quadros pequenos para atender determinadas áreas. A população percebe que 
esse discurso da imprensa não corresponde à realidade, porque de uns anos para cá muitos servidores 
acabaram se aposentando, quando há concursos públicos é numa quantidade menor do que a carência do 
órgão. Isso desmistifica a ideia de que os servidores são os vilões das contas públicas”, completa o 
economista. 
 
Distorções 
Isso não significa que não existam distorções a corrigir. Há diferenças salariais importantes entre os 
servidores remunerados pela União. O recente caso do aumento de 16,38% autoconcedido pelo Supremo a 
seus servidores – logo estendido a outros órgãos do Judiciário – é um exemplo de distância entre o topo 
da pirâmide e os demais servidores. Este aumento, por sinal, foi a senha para que parte da imprensa 



voltasse a atacar a folha do funcionalismo como um todo, generalizando e abrindo espaço para a antiga 
defesa de cortes nos serviços públicos. 
Levantamento recente do próprio Ministério do Planejamento do governo Temer mostra que 30% do 
funcionalismo recebe até R$ 5,5 mil por mês, sendo que, nesta faixa, os vencimentos menores se situam 
abaixo de R$ 1,4 mil. Apenas 18% ganham de R$ 9,5 mil a R$ 12, 5 mil. 
Em meio a mais de 250 tabelas diferentes para o funcionalismo, professores universitários, com carga de 
20 horas semanais, recebem R$ 2,2 mil mensais em início da carreira. Já um agente da Agência Brasileira 
de Inteligência (Abin) recebe entre R$ 16,2 mil e R$ 24,1 mil por mês, situando-se assim no topo da 
pirâmide, na companhia de aproximadamente 23% de todo o funcionalismo que recebe acima de R$ 12,5 
mil. 
Ainda no quesito distorções, nos últimos dias veio a público a denúncia de que organizações sociais (OSS) 
– fundações de direito privado – a quem o governo estadual de São Paulo cede a verba e a gestão de 
hospitais públicos, pagam salários muito mais altos que os da administração direta para funções de nível 
gerencial. Obrigados por decisão judicial, a partir de CPI que investiga o caso, dois hospitais administrados 
por OSS haviam divulgados dados até o fim da semana passada: pagam salários em torno de R$ 32 mil 
para funções que, em unidades administradas diretamente pelo Estado, recebem R$ 7,9 mil mensais. 
 
Reforma do Estado 
A questão dos servidores foi abordada pelo Plano Lula de Governo, no item Promover a Reforma do 
Estado. Diferentemente de propostas apresentadas por outros partidos, o Plano Lula reafirma a 
importância do serviço público e a necessidade de abertura de concursos para ampliação dos quadros 
funcionais e de conter os processos de privatização e de terceirização. 
Para a superação das distorções, a proposta aposta na consolidação do controle social. Esse método, como 
quando aplicado em administrações petistas – como a do presidente Lula e de Dilma – consiste, 
resumidamente, em criar conselhos compostos por representantes da sociedade civil organizada (usuários, 
alunos, associações de bairro, sindicatos, empresários, entre outros setores), de servidores e do governo 
para acompanhar e participar da gestão e, como frisa o Plano Lula, ter acesso à “maior transparência e 
eficiência do gasto público”. 
 
Por que o terrorismo? 
Se os números oficiais e internacionais desmentem a tese de que a folha do funcionalismo é inchada, por 
que a mídia e os candidatos conservadores insistem em fazer terrorismo? 
Algumas respostas podem ser encontradas em artigo recente publicado por Paulo Kliass e José Celso 
Cardoso Jr., intitulado Três Mitos Liberais sobre o Estado Brasileiro. Basicamente, a ideia dos que 
defendem a diminuição do Estado é abrir caminhos para que o orçamento público reserve mais fatias para 
a iniciativa privada. Com os serviços públicos enfraquecidos – ou com a imagem prejudicada por conta da 
campanha difamatória –, quem pode corre para serviços privados como escolas e saúde. Grupos 
empresariais abocanham mais fatias de mercado. E o poder público terá mais verbas para destinar ao 
mercado financeiro, como na rolagem dos juros da dívida pública. 
O esforço para demonizar o serviço público se presta também a justificar, falsamente, iniciativas como a 
Emenda Constitucional 95, que congela os gastos públicos por 20 anos, atrelando-os somente à inflação e 
desvinculando esse item de outros indicadores como o PIB e as receitas. 
 

Maia cobra de Bolsonaro texto da reforma que envolve salário de servidores 
O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), defendeu que o presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) envie o texto da reforma administrativa ao Congresso. A medida, que vai mexer em salários e 
benefícios de servidores públicos, está engavetada há mais de um ano, apesar de ser amplamente 
defendida pelo ministro Paulo Guedes. 
Maia explicou que a reforma faz parte do conjunto de ações para respeitar o teto de gastos e diminuir as 
despesas públicas. O presidente da Câmara foi enfático. “O presidente vai ter nosso apoio se enviar a 
reforma administrativa. O parlamento está pronto para discutir”, destacou. 
Segundo Maia, o texto pode provocar certo debate entre os servidores, mas o tema, pelo menos para ele, 
conta com o apoio dos parlamentares. O deputado ainda citou o custo do funcionalismo e comparou os 
rendimentos dos empregados públicos com aqueles da iniciativa privada.  
Nesta quinta-feira (13/8), o vice-presidente, general Hamilton Mourão (PRTB), afirmou que a reforma 
administrativa está pronta, mas o envio depende de “decisão política” de Bolsonaro. 



A reforma administrativa entrou no escopo das discussões sobre o teto de gasto, que é uma limitação para 
a despesa pública. É ela que garante a saúde financeira do governo e evita que a economia degringole, por 
exemplo, com alta de juros e inflação. 
O texto irá mexer em pontos cruciais do funcionalismo público, como estabilidade, gratificações, salários e 
até o número de categorias. As regras serão válidas para os novos servidores. 
Contudo, a demora em começar o causa desagrado até mesmo no governo. O secretário especial de 
Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Paulo Uebel, deixou o Ministério da Economia insatisfeito com 
a morosidade relacionada ao tema. 
O governo decidiu adiar pela quarta vez o envio do texto da reforma administrativa ao Congresso. Agora, o 
Palácio do Planalto quer esperar as eleições municipais e a escolha do presidente da Câmara e do Senado 
para encaminhar a proposta que mexerá no funcionalismo público. 
No Planalto, a estratégia é pautar as mudanças no funcionalismo público após adiantar a reforma 
tributária. Isso, aliado aos efeitos da pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, deve 
empurrar a reforma administrativa para 2021. 
Em janeiro, o governo confirmou que o texto-base da reforma administrativa estava pronto. O presidente 
Bolsonaro chegou a dizer que enviaria o texto logo após o Carnaval, mas a ideia não foi para frente. 
A reforma administrativa é mais uma das propostas do governo para desengessar o Orçamento, pois há 
pouco espaço para investimentos públicos. O teto de gastos, criado para limitar o crescimento nas 
despesas, tem ameaçado levar à paralisia diversos órgãos do governo. 
 

Proposta suspende pagamento de empréstimo consignado durante a pandemia 
Pagamentos poderão ser suspensos por 120 dias e não poderão ser acrescidas de multas ou encargos  
O Projeto de Lei 1328/20 suspende por 120 dias, em razão da pandemia do coronavírus, o pagamento de 
parcelas de contrato de crédito consignado. A medida será válida enquanto durar o estado de calamidade 
pública reconhecido pelo Congresso Nacional.  
O texto em tramitação na Câmara dos Deputados alcança servidores públicos e empregados dos setores 
público e privado – ativos ou inativos –, além de pensionistas e outros beneficiários da Previdência Social.  
As prestações suspensas serão convertidas em parcelas extras, com vencimentos após a última 
inicialmente prevista, e não poderão ser acrescidas de multa, juros de mora, honorários advocatícios ou de 
quaisquer outras cláusulas similares. Ficará vedada a inscrição em cadastro de inadimplentes ou a busca e 
apreensão de veículos financiados.  
“É um projeto de grande alcance social”, disse o autor da proposta, senador Otto Alencar (PSD-BA), 
“Muitos aposentados e pensionistas estão recebendo seus filhos e netos de volta em casa, e as dificuldades 
são muito grandes”, continuou. 
 

Eleição para o Conselho de Administração da Ebserh 
Escolha de representante dos trabalhadores começa no dia 18/08 e estende-se até o dia 20/08. 
Participação de todos é fundamental para a defesa da categoria e contra a retirada de direitos. 

 
Nesta eleição, diferente das anteriores, as candidaturas individuais, não havendo disputa por chapas. O 
representante escolhido ocupará uma cadeira no CA pelo período de dois anos, permitidas, no máximo, 
três reconduções consecutivas precedidas de nova eleição.  
Cabe ao representante dos empregados atuar conforme as competências do órgão, como, por exemplo, 
fixação das orientações gerais das atividades da Ebserh, aprovação do orçamento e programa de 
investimentos e condução de questões em que não haja previsão estatutária.  
A eleição do representante dos empregados é uma oportunidade de ampliação da participação dos 
empregados de uma forma  democrática e plural dentro da Ebserh. 
O Conselho de Administração possui nove membros: o presidente, três conselheiros indicados pelo 
Ministério da Educação, dois conselheiros indicados pelo Ministério da Saúde, um conselheiro indicado pelo 
Ministério da Economia, um membro indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições 
Federais de Ensino Superior (ANDIFES) e um representante dos empregados, na forma da Lei n. 12.353, 
de 28 de dezembro de 2010.  
A eleição de representante dos empregados é uma conquista histórica. O caput do artigo 2º, da lei 
12.353/10, tornou obrigatória a alteração dos Estatutos das empresas públicas e sociedades de economia 
mista com mais de 200 empregados, para que prevejam a participação, nos Conselhos de Administração 
das mesmas, de representante dos trabalhadores. 
 



Candidatas de Minas Gerais 
Minas Gerais é o estado com mais unidades da Ebserh, em todo o país, e nessa eleição para o Conselho de 
Administração, conta com duas candidatas: uma, da cidade de Uberaba e, outra, da cidade de Juiz de 
Fora. 

 
Renata Justo é enfermeira e está na Ebserh desde 2016. Atualmente trabalha na Gerência 
Administrativa, em Juiz de Fora. Junto ao Conselho de Administração, pretende contribuir em 
prol da qualidade de vida dos empregados públicos e do interesse do serviço público. 
 
 

 
Na Ebserh desde 2014, Renata Lomonaco Cruz, trabalha no setor infantil do Hospital de 
Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM). Está, portanto, preparada para 
representar os interesses dos (as) trabalhadores (as), junto ao Conselho de Administração, 
defender a integridade da categoria e fiscalizar as ações da gestão, papel esse definido no 
estatuto da Ebserh. 
 

 
 

Calendário Virtual de Atividades 
 

14/08 – Assembleia Geral Extraordinária dos setores de Educação e Cultura (Iphan; Ibram, Funarte) 
Para participar da assembleia virtual, pela plataforma Zoom, os (as) servidores (as) deverão acessar o 
seguinte link: 
https://us02web.zoom.us/j/84902092419?pwd=c2dxOFpUSWIrbGs4UjhLNEowTTNWdz09 
ID da reunião: 849 0209 2419 
Senha de acesso: 099113 

 
15/08 – Encontro do Departamento de Educação e Cultura (DEC) 
Entrar na reunião Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/81486575844?pwd=N0dtMmkyK1NqTjBzd24xNUpTTUlrQT09 
ID da reunião: 814 8657 5844 
Senha de acesso: 753091 

 

https://us02web.zoom.us/j/84902092419?pwd=c2dxOFpUSWIrbGs4UjhLNEowTTNWdz09
https://us02web.zoom.us/j/81486575844?pwd=N0dtMmkyK1NqTjBzd24xNUpTTUlrQT09

