
 
Estudo que contrapõe reforma revela que servidores do Executivo ganham R$ 3.800 

em média 
Em meio ao apoio que as propostas do governo federal para o ajuste fiscal e o corte de despesas públicas 
vêm ganhando, o funcionalismo, em parceria com a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço 
Público, prepara uma nova 'ofensiva'. O grupo lançará, no próximo dia 12, estudo realizado em parceria 
com o Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado (Fonacate) que contrapõe declarações 
de integrantes do governo federal sobre o 'peso' do setor para o país. 
Com dados referentes aos estados e municípios, o levantamento revela que servidores do Poder Executivo 
de todos os entes federativos (federais, estaduais e municipais) ganham, em média, R$ 3.800. 
A 'Cartilha Estados e Municípios' será o segundo estudo lançado pelo Fonacate em parceria com a frente, já 
que, em 2019, foi divulgado documento com informações relativas ao serviço público federal. 
A ideia, segundo os funcionários públicos, é desmistificar discursos que vêm sendo repetidos por 
integrantes da área econômica da União. E levantar essa discussão para contrapor e frear a reforma 
administrativa que o governo enviará ao Congresso para reestruturar o setor público no país. 
Para o coordenador da frente parlamentar — que tem 255 deputados federais e 21 senadores —, deputado 
Professor Israel Batista (PV-DF), os dados contidos no estudo, entre eles o referente à média salarial, 
rebate a intenção do governo de autorizar a redução salarial (e de jornada). 
"Não há como cortar salários. Sem falar que reduzir jornada de trabalho significa deixar de prestar serviços 
públicos em áreas essenciais como saúde, educação ou segurança pública", declarou Batista. 
 
Diferenças 
Presidente do Fonacate, Rudinei Marques destacou que o debate para uma reforma tem que levar em 
conta a complexidade do setor. "O estudo mostra que qualquer reforma administrativa precisa atentar para 
a heterogeneidade no serviço público, seja entre Poderes, níveis federativos, faixas salariais, ou áreas de 
atuação", declarou Marques. 
"Sem isso, corre-se um risco seríssimo de, em vez de melhorar, degradar o atendimento à população em 
áreas tão essenciais como saúde e educação", acrescentou. 
 
PEC Emergencial 
Enquanto a PEC denominada como 'reforma administrativa' não chega ao Congresso, outros projetos que 
também afetam o serviço público e são 'braços' dessa reforma já tramitam no Parlamento. Entre eles, a 
PEC Emergencial, que permite a redução de até 25% da jornada e salário de servidores públicos em 
períodos de crise financeira. A medida é prevista para estados, municípios e União, quando as despesas do 
ente público ultrapassarem 95% da receita. 
 
'INSS é exemplo' 
O coordenador da frente parlamentar mista declarou ainda à coluna que "o estudo mostra que o discurso 
oficial, pautado exclusivamente por questões fiscais, pode representar deterioração sem precedentes do do 
serviço público no país". "Um exemplo é o INSS, em que a economia decorrente da falta de concursos está 
saindo caro para milhões de brasileiros que dependem de benefícios da Seguridade", afirmou Professor 
Israel Batista. 

 

Confira as novas alíquotas previdenciárias da União com reajuste do salário mínimo 
As novas alíquotas previdenciárias instituídas pela Emenda Constitucional 103 (reforma da Previdência) 
para os servidores ativos, aposentados e pensionistas da União vão começar a valer a partir de 



março (salários pagos em abril). Serão aplicados os descontos progressivos de 7,5% a 22%, de acordo 
com a faixa salarial. 
Com o reajuste do salário mínimo de R$ 1.039 para R$ 1.045, a partir de fevereiro — com base no Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado de janeiro a dezembro de 2019, que ficou em 4,48% 
—, também será feito um ajuste nos descontos por faixas de salário do funcionalismo. 
Pegando como exemplo um servidor que ganha R$ 2.089,60 (a partir de fevereiro), o desconto será de 
9%. Para aquele que recebe de R$ 2.089,61 a R$ 3.134,40, a alíquota será de 12%. Confira os demais 
valores abaixo. 
No caso dos inativos, a alíquota previdenciária é cobrada acima do teto do salário pago pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), que passou a ser de R$ 6.101,06, também seguindo a regra do desconto 
progressivo, de acordo com o valor que ultrapassar o teto. 
Segundo a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef), a maioria dos 
funcionários federais terá a renda reduzida a partir de março. Isso porque os salários estão congelados há 
três anos. Em 2016, cerca de 50% do funcionalismo ativo da União tinham vencimentos de até R$ 6.500, e 
15,4% dos servidores recebiam acima de R$ 13 mil. 
A pedido da Condsef, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) 
elaborou uma calculadora para saber qual será a perda de cada servidor: os que entraram no 
funcionalismo público da União antes de 2013, os que entraram após 2013, e os aposentados e 
pensionistas. Confira alguns exemplos abaixo. 
No dia 11 de fevereiro, os servidores federais pretendem protocolar, no Ministério da Economia, algumas 
de suas reivindicações, como o reajuste salarial. O grupo quer ter uma audiência com o ministro da pasta, 
Paulo Guedes. 
 
Servidor com desconto menor não terá benefício 
Marcelo Marchesini, professor de Gestão Pública do Instituto Insper, avalia que o servidor que ganha um 
salário menor não terá benefício financeiro com a diminuição do desconto. 
— O discurso de que as faixas salariais mais baixas vão ser beneficiadas pelas tarifas menores é simbólico, 
porque a economia a ser gerada é muito reduzida — disse. Para ele, a criação da alíquota progressiva foi 
importante do ponto de vista da redistribuição e para o governo fechar as contas públicas. 
Estados e municípios terão que modificar leis 
Os estados e os municípios têm até julho para alterarem suas alíquotas previdenciárias, que deverão ser 
de, pelo menos, 14%, conforme a Secretaria de Previdência, vinculada ao Ministério da Economia, divulgou 
em dezembro. O ente somente poderá aplicar a alíquota progressiva caso não tenha déficit atuarial ou se a 
média das contribuições dos servidores for igual ou superior a 14%. 

 
Servidores federais ativos (desconto a partir de março de 2020) 

Faixas antigas Alíquota Faixas corrigidas 

Até um salário mínimo 7,50% Até R$ 1.045,00 

Até R$ 2.000 9% De R$ 1.045,01 a R$ 2.089,60 

De R$ 2.000,01 a R$ 
3.000,00 12% De R$ 2.089,61 a R$ 3.134,40 

De R$ 3.000,01 a R$ 
5.839,45 14% 

De 3.134,41 a 6.101,06 (teto do 
INSS) 

De R$ 5.839,46 a R$ 
10.000,00 14,50% De 6.101,07 a R$ 10.448,00 

De R$ 10.000,01 a R$ 
20.000,00 16,50% De 10.448,01 a R$ 20.896,00 

De 20.000,01 a R$ 39.000,00 19% De 20.896,01 a 40.747,20 

Acima de R$ 39.000,00 22% Acima de R$ 40.747,20 

Fonte: Secretaria da Previdência/Ministério da Economia 
 

ALGUNS EXEMPLOS DA CALCULADORA 
 

Professor magistrado 40h com mestrado (servidor antes de 2013) 

Vencimento R$ 8.280,88 

Base de contribuição R$ 1.029,17 



Contribuição 12,40% 

Vencimento com desconto R$ 7.251,71 

Contribuição na regra antiga R$ 910,90 

Alíquota efetiva na regra antiga 11,00% 

Perda R$ 118,27 

 
Especialista de meio ambiente do Ibama (aposentado) 

Vencimento R$ 10.598,80 

Base de contribuição R$ 4.497,74 

Contribuição R$655,19 

Alíquota efetiva (aplicada no valor acima do teto 
do INSS) 6,2% 

Vencimento com desconto R$9.943,61 

Contribuição na regra antiga R$494,75 

Alíquota efetiva na regra antiga 4,70% 

Perda R$160,44 

 
Ibama Nível Superior - inicial (entrada após 2013)* 

Vencimento R$8.931,34 

Contribuição R$713,10 

Alíquota efetiva* 8,00% 

Vencimento com desconto R$8.218,74 

Contribuição na regra antiga 671,12 

Alíquota efetiva na regra antiga 7,50% 

Perda R$41,98 

*Esses servidores contribuem com pelo menos 7,5% para a previdência complementar, a partir do valor 
que excede o teto do INSS 
Fonte: Dieese 
 

Enquanto aguardam reforma administrativa, servidores têm de lidar com ameaças 
concretas 

Enquanto entre os servidores cresce a apreensão quanto ao teor, ao arcabouço e ao cronograma da 
reforma administrativa, que o Planalto encaminhará em breve ao Legislativo, matérias já em pauta no 
Congresso preparam o terreno para as mudanças a serem propostas, ameaças concretas ao funcionalismo, 
demandando atenção e um enfrentamento contundente. 
Nesta quarta-feira, 29 de janeiro, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM/RJ), afirmou 
a veículos da grande imprensa que pretende acelerar a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 186/2019, conhecida como PEC Emergencial. A ideia, segundo o parlamentar, seria apensá-la, após 
aprovação no Senado Federal, à PEC 438/2018, que encontra-se na Comissão Especial da Câmara, 
formando um pacote de medidas que visam reduzir despesas com servidores públicos. 
Entre outros pontos, a PEC 186/2019 prevê o congelamento dos salários e a possibilidade de redução de 
jornada de trabalho em até 25%, com corte proporcional nas remunerações. Já a PEC 438/2018 estabelece 
gatilhos para conter gastos com a Administração – tanto em relação a pessoal quanto a programas sociais 
e manutenção de órgãos –, de modo a preservar a regra de ouro, instrumento que proíbe o governo de se 
endividar para custear despesas correntes. 
Atentas às ameaças que se avolumam, as representações da classe se mobilizam, com o objetivo de conter 
a escalada de precarização em tela. O Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado 
(Fonacate) tem produzido propostas de emendas às matérias e intensificará os diálogos com o Parlamento. 
Também prepara novos estudos para subsidiar as discussões e um plano de comunicação focado na 
valorização do serviço público e no confronto à campanha depreciativa aos servidores que ganha espaço 
nas diversas mídias. 
Na mesma linha de defesa do serviço público, o Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos 
Federais (Fonasefe), por sua vez, definirá nos próximos dias a pauta unificada da categoria, que será 
apresentada ao governo e ao Congresso Nacional. Na agenda de trabalhos do Fonasefe, ainda, o 



calendário de ações, que terá como uma de suas primeiras atividades a mobilização programada para o dia 
12 de fevereiro, no auditório Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados. 
 

STF remarca conclusão de julgamento sobre redução de salário de servidor 
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, decidiu remarcar para 2 de abril a 
conclusão do julgamento sobre a validade da Lei de Responsabilidade Fiscal, em que se discute, entre 
outros pontos, a possibilidade de estados endividados reduzirem salários de servidores públicos.  
O julgamento, marcado para 5 de fevereiro, foi adiado em virtude da cirurgia no quadril do decano do STF, 
ministro Celso de Mello. A licença médica de Celso está prevista para durar ao menos até 19 de março.  
Em agosto do ano passado, o Supremo formou maioria para impedir que Estados e municípios endividados 
reduzam o salário de servidores públicos como forma de ajuste das contas públicas.  
O julgamento não foi concluído na época devido à ausência do decano. O placar está 6 a 4 contra a 
redução de salário de servidor, uma sinalização do tribunal que frustra governadores, que contavam com 
esse instrumento de ajuste. 
 

 
 

 


