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Economista aponta desonestidade da mídia ao ‘criminalizar servidores públicos’ 

Palavra de ordem de parte da imprensa tradicional, o termo “reforma” administrativa costuma vir seguido do 
discurso de que “se gasta muito com o funcionalismo público” e que “a máquina pública está inchada”. A mídia 
comercial, como observa o professor Uallace Moreira, da Faculdade de Economia da Universidade Federal da 
Bahia (UFBA), se associa à tese do governo de reduzir direitos da população em geral para “criar empregos” e 
dos servidores públicos para “reduzir gastos”.  
O empenho do setor foi sintetizado em um webinar do canal Jota, nesta quinta-feira (20), quando o ministro 
das Comunicações, Fábio Faria, declarou que a mídia caminha junto com o governo em em algumas pautas de 
interesse comum. “A reforma da Previdência teve uma aderência natural. Todos os veículos de imprensa 
praticamente aderiram à reforma”, disse. “Nós não temos o que reclamar em relação a isso, todos os veículos 
praticamente assumiram uma posição favorável.”   
“A questão é que a grande imprensa no Brasil criminaliza os servidores públicos de forma completamente 
desonesta. Ela faz comparações e cria mitos em relação aos servidores públicos completamente equivocados”, 
afirma Uallace Moreira. Em entrevista a Glauco Faria, no Jornal Brasil Atual, o professor lembra que é com o 
teto do INSS, como qualquer outro trabalhador, que o funcionário público se aposenta – as exceções, como os 
super-salários do Judiciário, não costumam ser afetadas por essas “reformas”.  
Todos os servidores que ingressaram após o início da vigência do regime de previdência complementar, em 
2013, não têm direito à aposentadoria com o salário integral, fato em geral omitido pela mídia. “Pior, o servidor 
público hoje não tem e nunca teve FGTS, porque é uma contrapartida da estabilidade de emprego. Mas essa 
questão não é colocada para a sociedade”, contesta. “Outro mito é a participação dos empregados do setor 
público no total da ocupação em países selecionados pela OCDE (Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico).” Segundo Moreira, no Brasil o funcionalismo público responde por 12,1% da 
força de trabalho pontos. “Está abaixo da média da OCDE, que é 21,3%.”  
 
Quem são os privilegiados? 
Das narrativas criadas, o economista destaca também a crítica ao número de servidores federais no governo de 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que, ele aponta, está diretamente relacionado à criação das universidades 
federais. No período em que 14 universidades foram implementadas, Moreira, que já era professor, conta que 
não havia professores ou infraestrutura em número suficiente. “Era preciso fazer concurso. As universidades 
federais, públicas, por exemplo, foram depreciadas durante o governo de Fernando Henrique Cardoso”, 
descreve. “E houve a necessidade de fazer mais concurso. A ideia da universidade pública de qualidade é real e 
verdadeira. E para que ela permaneça, é necessário realizar concursos para contratar professores.”  
A “confusão” de parte da imprensa sobre as categorias de funcionários públicos contratados talvez se explique 
pelo que o economista chama de “homogeneização”. A estratégia seria tratar os servidores como iguais, 
mesmo que uns tenham mais benefícios que outros. “Os servidores públicos têm técnicos, professores, juízes, 
militares, o debate que tem que ser levado em consideração é quais são as categorias que de fato são 
beneficiadas. A gente pode discutir e isso tem que ser discutido. Não é plausível que o juiz alcance um salário 
acima do teto, com aqueles penduricalhos, como as pessoas falam, que vai chegar a 100 mil. Isso de fato tem 
que ser revisto”, defende.  
 
“Reforma” administrativa 
Na prática, além de não atacar esses privilégios, o que a “reforma” administrativa que vem sendo proposta 
pretende é “dificultar a atuação sindical dos servidores. Isso é um absurdo, como é também flexibilizar a 
estabilidade. Funcionário público é um funcionário de Estado e não de governo. Isso significa dizer que vai 
passar o governo e eu continuarei servidor público, atuando de uma forma correta com o compromisso com os 
interesses do país. Quer dizer que eu posso dar aula na universidade. A partir do momento que a minha 



estabilidade fica sujeita a critérios de avaliação, de acordo com o interesse de governo, comprometo por 
completo a ideia da ciência dentro da universidade, que tem várias tendências e correntes de pensamento”.  
 
Penduricalhos dos militares 
Moreira também contesta a posição da Câmara dos Deputados em relação à manutenção do veto de Bolsonaro 
a reajustes salariais e progressão funcional para categorias de servidores públicos que atuam na linha de frente 
no combate ao coronavírus até 31 de dezembro de 2021.  
O ministro da Economia, Paulo Guedes, alegou que o reajuste salarial aos profissionais seria “um crime contra 
o país”, conforme mostrou a RBA. A reação só não foi a mesma quando Bolsonaro concedeu, em junho, 
reajuste de até 73% em bonificação salarial aos militares de alta patente. Em cinco anos, a medida custará R$ 
26,5 bilhões aos cofres públicos.  
 
Governo de privilegiados 
O reajuste à época também passou sem muita repercussão por parte da mídia comercial. Ao mesmo tempo em 
que os sindicatos dos professores apontavam para uma perda real dos salários da categoria em torno de 30%.  
“O que tem acontecido é que muitas instituições privadas, que pagam muito bem para professores, estão 
resgatando o professor de alta qualificação. E alguns professores estão indo embora do país. Uma fuga de 
cérebros, e isso é extremamente preocupante. Mas, mais preocupante ainda, é a gente ter um governo que 
vetou o reajuste para pessoas que estão na linha de frente ao combate à covid-19 mas que dá uma bonificação 
de R$ 26,5 bilhões para os militares de patente mais elevadas. Isso mostra que esse governo tem lado e não é 
o lado da classe trabalhadora”, adverte o economista Uallace Moreira.  
Para o professor da UFBA, toda essa contradição evidencia que a oposição da imprensa tradicional a Bolsonaro 
é restrita aos termos de valores morais e ao conservadorismo. Do ponto de vista econômico, “ela está 
extremamente afinada e ela apoia ela, dá sustentação. É por isso que o Bolsonaro permanece como uma figura 
importante e com a figura do Paulo Guedes”. 
 

Paulo Guedes articula mais uma granada no bolso dos servidores 
Depois do congelar os salários, o ministro da Economia, Paulo Guedes, articula mais uma granada no bolso dos 
servidores públicos municipais, estaduais e federais. O acordo, desta vez, é incorporar a PEC Emergencial, que 
prevê a redução de até 25% na jornada e salário dos servidores, suspensão de promoções e vedação de novas 
despesas obrigatórias à PEC do Pacto Federativo.  
O ministro se reuniu com o relator da PEC do Pacto Federativo, senador Márcio Bittar (MDB-AC), na segunda-
feira (17). O senador informou que uma primeira versão do relatório ficará pronta esta semana e que a 
expectativa é de votação em setembro na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Nas tratativas, Guedes 
pediu que o Renda Brasil — unificação do Bolsa Família com outros programas sociais — também seja 
incorporado à proposta.  
A primeira granada, colocada no “bolso do inimigo” segundo Paulo Guedes, foi o congelamento de salários dos 
servidores até dezembro de 2021 em troca do auxílio emergencial a estados e municípios. Esta segunda 
granada é articulada num momento extremamente grave, onde o País atinge o pico da pandemia com mais de 
3.411.872 de casos confirmados e mais de 110 mil mortes. Nesse cenário, governo e parte do parlamento 
discutem medidas que visam a redução da presença do Estado, a desregulamentação de direitos 
constitucionais, além da privatização dos serviços públicos.  
A PEC do Pacto Federativo contém alguns pontos da PEC Emergencial como redução de jornada e salários do 
funcionalismo, e, também, a extinção de municípios que tenham menos de 5 mil habitantes e possuam 
arrecadação própria inferior a 10% da receita total.  
 
Pontos da PEC Pacto Federativo:  
1) Fiscal — cria o Conselho Fiscal da República;  
2) Transferência de receitas aos entes federativos — compartilhamento de royalties e participações especiais 
com entes subnacionais e proíbe que a União possa socorrer entes em dificuldades fiscais a partir de 2026;  
3) Desobrigação, desindexação e desvinculação (DDD) — desindexa despesas obrigatórias (deixa de reajustar) 
em caso de emergencial fiscal;  
4) Pacto Federativo — prevê a extinção de municípios que tenham menos de 5 mil habitantes e possuam 
arrecadação própria inferior a 10% da receita total;  
5) Plano emergencial — reprodução da PEC 186 (Emergencial) que inclui redução de jornada e salários;  
6) Além de extinção de municípios, essa PEC também impede o Poder Judiciário de reconhecer direitos se não 
houver orçamento para pagar a despesa, determinando textualmente:  
“Decisões judiciais que impliquem despesa em decorrência de obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa, 
somente serão cumpridas quando houver a respectiva e suficiente dotação orçamentária”.  



 
Reação  
O momento pede urgência e requer mobilização intensa da categoria frente a crescente onda de ataques. 
Dentro desse pacote, ainda está a Reforma Administrativa cujo envio é cobrado semanalmente pelo presidente 
da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ). A Federação reforça a necessidade de pressão e articulação junto a 
deputados e senadores da base governista para que essas propostas não avancem no Congresso.  
Nos dias 12, 13 e 14 de agosto, servidoras e servidores de vários segmentos participaram do seminário “Em 
Defesa do Serviço Público e do Estado Democrático Brasileiro”, organizado pelo Fonasefe. Estes foram os 
principais encaminhamentos do encontro: construir campanha unificada dos SPFs 2020/2021; concentrar ações 
contra a Reforma Administrativa; indicar a realização de um Dia Nacional de Lutas com greves e paralisações 
nas três esferas do funcionalismo; desenvolver articulações com as centrais sindicais, sindicatos, juventude e 
movimentos sociais para avançar na construção de uma Greve Geral em defesa da vida e greve sanitária. 
 

INSS disciplina antecipação do auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) 
Foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (24), a Portaria Conjunta 47/2020, que 
disciplina a operacionalização, pelo Instituto Nacional do Seguro Social, da antecipação de um salário mínimo 
mensal ao requerente do auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença). Poderá requerer a antecipação o 
segurado que residir em município localizado a mais de setenta quilômetros de distância da Agência da 
Previdência Social mais próxima, cuja unidade de atendimento da Perícia Médica Federal esteja com o serviço 
de agendamento disponível. 
O INSS está autorizado a deferir a antecipação para requerimentos administrativos protocolados até 31 de 
outubro de 2020. Os efeitos financeiros das antecipações não poderão exceder o dia 31 de dezembro de 2020, 
ficando ressalvada a possibilidade de o segurado apresentar pedido de revisão para fins de obtenção integral e 
definitiva do auxílio por incapacidade temporária, na forma estabelecida pelo INSS. 
De acordo com a Portaria, deverá ser anexado ao requerimento da antecipação, por meio do site ou aplicativo 
“Meu INSS” e mediante declaração de responsabilidade pelos documentos apresentados, o atestado médico, 
que deverá observar, cumulativamente, os seguintes requisitos: I – estar legível e sem rasuras; II – conter a 
assinatura do profissional emitente e carimbo de identificação, com registro do respectivo Conselho de Classe 
ou Registro Único do Ministério da Saúde (RMS); III – conter as informações sobre a doença ou Código 
Internacional de Doenças (CID); e IV – conter o período estimado de repouso necessário. 
Observados os demais requisitos necessários para a concessão do auxílio por incapacidade temporária, 
inclusive a carência, a antecipação de um salário mínimo mensal será devida pelo período definido no atestado 
médico, limitado a sessenta dias. O beneficiário poderá requerer a prorrogação da antecipação do auxílio por 
incapacidade temporária com base no período de repouso informado no atestado médico anterior ou solicitar 
novo requerimento mediante apresentação de novo atestado médico, limitada a prorrogação da antecipação ao 
prazo de sessenta dias. 
Compete ao INSS notificar o beneficiário da antecipação sobre a necessidade de realização, mediante 
agendamento, de perícia pela Perícia Médica Federal. Ato conjunto do INSS e da Secretaria de Previdência 
definirá as situações em que a realização da perícia será dispensada. 
 

Agências do INSS permanecem fechadas até 11 de setembro 
Fechadas desde o final de março, as 1.500 agências espalhadas pelo país, ainda não estão aptas para receber 
os segurados. A decisão de mantê-las fechadas consta na Portaria Conjunta 46/2020 assinada pelo secretário 
Especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, o Secretário de Previdência do Ministério da Economia, 
Narlon Nogueira e o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Leonardo Rolim. 
Com essa decisão, fica prorrogado o atendimento por meio dos canais remotos até 11 de 
setembro. A partir de 14 de setembro de 2020 ocorrerá o retorno gradual e seguro do 
atendimento presencial nas Agências da Previdência Social. 
Conforme o INSS, em um primeiro momento, o tempo de funcionamento das unidades da Previdência será 
parcial, com seis horas contínuas, e o atendimento será exclusivo aos segurados e beneficiários com 
agendamento prévio pelos canais remotos. Também serão retomados os serviços que não possam ser 
realizados por meio dos canais de atendimento remotos, como perícia médica, avaliação social, cumprimento 
de exigência, justificação administrativa, reabilitação profissional, justificação judicial e atendimento relacionado 
ao monitoramento operacional de benefícios. 
A reabertura considerará as especificidades das 1.525 agências da Previdência Social em todo o Brasil. Aquelas 
que não reunirem as condições mínimas de segurança sanitária continuarão em regime de plantão reduzido 
para tirar dúvidas. 



Cada unidade deverá avaliar o perfil do quadro de servidores e contratados, o volume de atendimentos 
realizados, a organização do espaço físico para o adequado distanciamento social, as medidas de limpeza e 
desinfecção dos ambientes e os equipamentos de proteção individual e coletiva. 
 

 

Atendimento agendado com a Assessoria Jurídica via telefone 
ou videochamada 

A pandemia do coronavírus nos impôs o isolamento social e com isso, os atendimentos jurídicos 
presenciais da Assessoria Jurídica foram suspensos no Sindicato, visando resguardar a integridade 
física tanto dos (as) profissionais quantos dos (as) filiados (as). 
Sempre pensando na melhoria do atendimento, a diretoria do SINDSEP-MG, juntamente com o 
Departamento Jurídico resolveu criar uma forma para que os (as) filiados (as) pudessem saber sobre 
seus processos diretamente com a Assessoria Jurídica do escritório Aroeira Braga, Gusman Pereira, 
Carreira Alvim & Advogados Associados.  
A partir do dia 27/08, próxima 5ª feira, os servidores poderão entrar em contato com a 
Assessoria Jurídica, por telefone ou videochamada. Mas para isso é preciso agendar o 
atendimento. Os advogados atenderão às 3ª feiras, das 13h às 17h e às 5ª feiras, das 8h 
às 12h. 
 
Dias de atendimento: Terças-feiras - 13h as 17h 
                                     Quintas-feiras - 8h as 12h 
 
O agendamento deverá ser feito com pelos telefones: (31) 3270-1100 
                                                                                             (31) 3270-1110 
                                                                                             (31) 99377-5176 
 

CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 
➢ 29/08 - Encontro Nacional dos Servidores da Agricultura e Reforma Agrária – DARA; 

             Encontro Nacional dos Servidores Ciência e Tecnologia (C&T); 
➢ 05/09 - Encontro Nacional dos Servidores da Saúde (DESC); 
➢ 12/09 - Encontro Nacional dos Servidores Civis dos Órgãos Militares (DOMC); 
➢ 19/09 - Encontro Nacional dos Servidores da Segurança e Advocacia Pública (DESAP). 


