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

Servidores contra corte salarial por Covid-19: “Inconstitucional” 
Os servidores públicos reagiram perplexos à possibilidade de redução de salários durante a pandemia 
da Covid-19, doença causada pelo coronavírus. Atualmente, o país tem 12 milhões de empregados 
públicos, sendo mais de 600 mil no governo federal. 
A proposta foi anunciada pelo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), e gerou 
polêmica. Segundo o político, partidos articulam a proposta a ser apresentada ao Congresso que prevê um 
corte de até 20%. 
Esse número pode ser ainda maior. A minuta de uma Proposta de Emenda à Constituição do governo 
federal prevê cortes de até 25% no salários dos servidores federais até o fim de 2024. 
O presidente do Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado (Fonacate), Rudinei Marques, criticou a 
medida e apontou que ela é inconstitucional. 
“Rodrigo Maia [deve] assumir compromisso com Toffoli [ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF)] de não levar adiante qualquer proposta de redução salarial de servidores de todos 
os Poderes, o que seria inconstitucional”, pondera. 
Um levantamento da Consultoria da Câmara aponta o impacto financeiro caso fossem cortados 10% do 
salário de todos os servidores federais. A economia, segundo o estudo, seria de R$ 14,8 bilhões por mês. 
O secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef), Sérgio 
Ronaldo da Silva, explica que, juridicamente, a medida é ilegal. 
“Vamos fazer uma consulta ao nosso jurídico sobre a legalidade ou não dessa proposta, de toda forma a 
nossa batalha é política, vamos fazer o combate a essa ideia no enfrentamento aos parlamentares e ao 
governo”, adiantou. 
Ele seguiu adiante. “Na nossa visão, é uma proposta absurda, pois, em vez de se utilizarem dos 
instrumentos que foram autorizados pelo Congresso Nacional, de calamidade pública, ocasião que podem 
se utilizar dos recursos do orçamento, preferem atacar os servidores e os demais trabalhadores do país”, 
concluiu. 
 
Propostas 
Sérgio defende a revogação da Emenda Constitucional nº 95 (que congela o teto de gastos), a suspensão 
dos pagamentos e amortização da dívida pública e taxação das grandes fortunas como medidas para 
fortalecer o orçamento a ser usado no controle do coronavírus. 
Para o diretor do Sindicato dos Professores do Distrito Federal, Cleber Ribeiro Soares, a tesourada no 
salário irá atrapalhar a economia e não trará efeitos no controle da doença. 
“O governo precisa encaminhar a revogação da Emenda Constitucional nº 95. São R$ 30 bilhões a menos 
por ano para a saúde. Se a economia está sendo impactada, como se reduz o salário? Esse tipo de medida 
não ajuda a mitigar nem a conter os efeitos do coronavírus. O correto ‘é aumentar o recurso para saúde’”, 
defendeu. 
A Associação dos Servidores do Ministério Público Federal (ASMPF) repudiou a medida, que chamou de 
“confisco”. “Tal medida vai de encontro à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), além do descumprimento 
da Regra de Ouro. Além disso, esbarra no princípio constitucional da não confiscalidade”, destacou a 
entidade, em nota. 
O texto prosseguiu. “A proposta é injustificável, sendo, nada mais que uma perseguição aos servidores 
públicos, em especial os servidores civis federais. A União não evidencia que o excedente em relação às 
despesas de capital decorre de excesso ou desequilíbrio da despesa de pessoal dos Poderes e órgãos 
autônomos federais”, frisa. 
 



“Sem mexer em salários” 
O presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Sérgio Nobre, é contra o corte de salários no 
funcionalismo e na iniciativa privada — o que era previsto em medida provisória editada pelo presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido). 
Para ele, é hora de discutir medidas de orientação aos trabalhadores, garantir a estabilidade no emprego, a 
manutenção da renda, a alimentação e a saúde. 
“Em qualquer lugar do mundo teria sido criado um gabinete de crise, com a participação dos sindicatos, de 
movimentos sociais e com o Congresso Nacional”, afirma Sérgio Nobre. 
 
Regras do funcionalismo 
A redução de salários depende do governo federal e do Judiciário. Maia estima que o governo federal 
poderá ter uma economia entre 15% e 20% com os R$ 18 bilhões que gasta nos três Poderes com folha 
de pagamento todo mês. 
“Não é só o valor, mas o simbolismo daqueles que têm proteção maior para colaborar com a sociedade e a 
nação”, disse o presidente da Câmara, nessa terça-feira (24/03). 
Inicialmente, só ficariam de fora da medida os servidores com salários mais baixos e aqueles envolvidos 
diretamente no combate ao coronavírus. 
 

Condsef envia ofício a Guedes para estender teletrabalho no setor público 
Contrariando todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), autoridades e 
profissionais do setor, o presidente Jair Bolsonaro fez ontem um pronunciamento em rede nacional 
solicitando que as pessoas fora dos grupos de risco para a Covid-19 retomassem suas rotinas de trabalho. 
As hashtags #BolsonaroGenocida e #NãoEscuteBolsonaro ganharam destaque nas redes. Os impactos 
negativos na economia têm sido o principal argumento do líder do Executivo. Lideranças políticas, incluindo 
os presidentes da Câmara e do Senado divulgaram comunicados de alerta para que a população respeite 
as orientações de isolamento social. Atendendo as recomendações mundiais, a Condsef/Fenadsef enviou 
um ofício ao ministro da Economia, Paulo Guedes, solicitando que o teletrabalho no setor público seja 
estendido ao maior número de setores, exceto, claro, aqueles essenciais nesse momento. No Rio Grande 
do Sul, o Sindiserf-RS, entidade filiada à Confederação, conseguiu liminar na Justiça garantido teletrabalho 
aos servidores do Incra no estado.   
Para cumprir as medidas de isolamento social, diversos governadores publicaram decretos fechando 
grande parte do comércio em praticamente todas as capitais do País. Muitas cidades acompanham esses 
decretos. As medidas, asseguram autoridades da area de saúde, são essenciais para conter a curva do 
contágio da doença, ainda sem tratamento, e com isso, buscam evitar ao máximo o colapso no sistema de 
saúde brasileiro. A curva do contágio no País segue crescente e já são 57 morte e mais de 2.200 casos 
confirmados da Covid-19. 
 
Sem demissões e reduções de salários 
A proposta do governo para a classe trabalhadora envolve a redução de salários, demissões e tem sido 
refutada por diversos especialistas da area econômica. Há saídas. A Condsef/Fenadsef defende a 
revogação imediata da EC 95/16, do teto dos gastos, que congela investimentos públicos por 20 anos. A 
entidade também defende a suspensão do pagamento da dívida pública, a taxação de grandes fortunas e 
investimento em assistência social.   
O ex-banqueiro e um dos economistas mais respeitados do Brasil, Eduardo Moreira, divulgou essa semana 
um conjunto de propostas que poderiam ser seguidas pelo governo. Moreira ressalta que em uma semana 
seria possível aplicar um pacote que mantém empregos e protege os milhões de trabalhadores 
desempregados, na informalidade e em situação de vulnerabilidade no Brasil. Isso daria tempo para o 
controle mais eficaz da propagação do vírus pudesse ser feito. 
O pacote custaria cerca de R$100 bilhões e envolve a criação de bolsa auxílio provisória de mais de R$1000 
para os mais afetados pela crise, já cadastrados inclusive pelo governo, além de contrapartidas de 
empresas prestadoras de serviços e a revisão da taxa de juros pelo Banco Central. Dos R$100 bi, pelo 
menos metade retornaria ao Estado em forma de impostos, assegura o economista. 
Para Moreira a conta fecha, mas no lugar disso o governo prefere conceder auxílio a bancos e sem 
qualquer contrapartida. "Num momento como esse em que gera-se menos riqueza só há um jeito de salvar 
pessoas: distribuir essa riqueza de maneira mais eficiente", destacou o ex-banqueiro. 
 

 



Servidores dão alternativas práticas para aumentar orçamento público 
Diante do Estado de Calamidade Pública e das medidas de isolamento social que fecharam comércios e 
instituíram teletrabalho para milhões de pessoas, o Governo Federal tenta ora minimizar a situação, ferindo 
recomendações de especialistas em saúde, ora reduzir salários dos trabalhadores sob argumento de 
"preservação do emprego". Nesta semana, a Medida Provisória 927/2020, assinada pelo presidente da 
República Jair Bolsonaro (sem partido) e o ministro da Economia Paulo Guedes, permite a suspensão de 
salários dos trabalhadores da iniciativa privada, mesmo com a retirada do artigo 18º do texto apresentado 
ao Congresso Nacional.  
Parlamentares que aguardavam ansiosos pelo envio da proposta de reforma administrativa que o governo 
prometeu, mas ainda não divulgou, aproveitaram o momento e esboçaram minuta de projeto de lei que 
prevê redução de até 50% do salário dos servidores e empregados públicos. Assinado pelo deputado 
federal Carlos Sampaio (PSDB-SP), o documento foi protocolado ontem, 24, mas deve ter tramitação 
interrompida por acordo feito entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e o presidente do 
Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, segundo informantes do Congresso. 
O argumento usado neste momento para acelerar uma possível redução salarial dos servidores públicos é 
cruel: se o governo quer suspender salários dos trabalhadores da iniciativa privada, seria "justo" cortar dos 
servidores também. A alegação é mentirosa, já que justo seria não cortar salário de ninguém, e coloca a 
classe trabalhadora em disputa entre si, sendo que o grande inimigo da nação são os empresários 
apoiadores da campanha eleitoral de 2018 de Jair Bolsonaro e os detentores das grandes fortunas, que 
somam apenas 1% da população. 
 
Ações práticas e eficientes 
Conhecedores da máquina pública, das capacidades e necessidades do Estado, servidores públicos 
competentes em suas atribuições condenam as ações do governo no enfrentamento à crise econômica e 
sanitária de nível mundial e indicam outros caminhos alternativos, práticos e eficientes, que certamente 
resolveriam a situação para todos os brasileiros: 

 Revogação imediata da Emenda Constitucional 95/2016, que congelou os investimentos públicos 
por 20 anos, inclusive em saúde e educação, áreas essenciais para tratamento da pandemia e para 
descoberta de medicamentos para cura dos afetados. Desde que foi aprovada, a emenda retirou R$ 
20 bilhões do Sistema Único de Saúde. Também foram cortadas milhares de bolsas de pesquisa 
científica. Este recurso foi desviado para pagamento da dívida pública e outros gastos do sistema 
financeiro. 

 Suspensão imediata do pagamento da dívida pública. A previsão de gasto para 2020 ultrapassa R$ 
1,5 trilhão, valor muito superior à suposta economia que o governo diz que terá pelos próximos 10 
anos com os resultados da reforma da Previdência aprovada em 2019. 

 Taxação das grandes fortunas. O número de bilionários no Brasil aumenta a cada ano, 
independentemente de crise econômica, porque é na crise que os ricos ficam mais ricos. Já são 50 
nomes que estampam a capa da revista Forbes. Em 2019, os três maiores bancos privados do 
Brasil, somados, tiveram lucro de R$ 63 bilhões. Enquanto o governo quer redução de salário dos 
trabalhadores, quanto será que Bolsonaro pediu às grandes empresas para contribuir no combate 
ao coronavírus? 

 Investimento em assistência social. Além dessas medidas, a Auditoria Cidadã da Dívida mostrou que 
o País tem mais de R$ 4 trilhões em caixa. Não há razão para economia no momento.  

Para a Condsef/Fenadsef, o Estado precisa investir recursos em serviços públicos e assistência social. O 
corte de salários de trabalhadores é opção ilegal e injusta, mas conveniente para governo, que não terá 
atrito com os apoiadores de campanhas eleitorais bilionárias. Para o Secretário-geral da Confederação, 
Sérgio Ronaldo da Silva, todos os trabalhadores devem se unir contra a postura do presidente Jair 
Bolsonaro no enfrentamento à crise. "Ele está se mostrando irresponsável e perigoso para a população, 
querendo colocar mãe e pais de família em possíveis situações de contágio, ameaçando cortar salários. 
Pelo mundo inteiro os países estão cuidando de seus habitantes, mas aqui vemos o contrário. É 
inadmissível, temos que gritar diariamente pelas janelas", critica. 
 
Proposta falha 
O projeto de lei protocolado ontem, que prevê redução dos salários dos servidores públicos, caso tramite e 
seja aprovado, não terá impacto positivo nos cofres públicos. Isso porque, segundo avaliação do consultor 
sindical Vladimir Nepomuceno, o dinheiro arrecado com possíveis cortes seria mínimo. "Seria um ato 
político, mas não arrecadaria dinheiro. Por mais que o governo passe a impressão de que os servidores 



ganham muito, a maioria recebe até R$ 2.500. Quem tem salários altos são grupos muito pequenos", 
explica. 

 
PL garante estabilidade a trabalhador durante pandemia 

A deputada Natália Bonavides (PT-RN), apresentou Projeto de Lei nº 651/2020, que pretende garantir a 
estabilidade dos empregos no setor público e privado enquanto durar situação de pandemia. De acordo 
com a autora, a estabilidade será assegurada quando houver classificação de uma situação como pandemia 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS). 
Em sua justificativa, a deputada destaca que a vida das pessoas importa mais que o lucro. Por isso é de 
suma importância que se garanta aos trabalhadores a proteção necessária contra demissões em períodos 
de pandemia. 
  
 


