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                                    I N F O R M E   J U R Í D I C O 

 

GOVERNO FEDERAL QUER PÔR FIM A PROGRESSÃO AUTOMÁTICA, DIMINUIR SALÁRIO E 

JORNADA E REDUZIR CATEGORIAS 

12 de janeiro de 2020 – Jornal Extra 

 
O ano começa com a expectativa de muitas mudanças no serviço público. Se, em 

2019, a principal agenda do governo federal foram as mudanças nas regras da 
Previdência, em 2020, a reforma administrativa tomará conta de boa parte das 
negociações entre os poderes e os servidores. A União anunciou que vai apresentar o 
texto desse projeto em fevereiro, na volta do recesso do Congresso Nacional. Mas, desde 
o ano passado, outras três Propostas de Emenda à Constituição (PECs) que afetam a vida 
do funcionalismo tramitam no Legislativo. Para ajudar o leitor, o EXTRA explica cada uma 
em detalhes. 

O “Plano mais Brasil” é composto por três PECs: Emergencial, do Pacto Federativo 
e dos Fundos, que em resumo, criam medidas de ajuste fiscal para controlar os gastos 
públicos — incluindo a redução de jornada de trabalho e salário dos servidores —, 
modificam a forma como são distribuídos os recursos para os estados e os municípios e 
extinguem fundos públicos. 

Já o texto da reforma administrativa sofreu modificações antes mesmo e ser 
apresentado. Jair Bolsonaro (sem partido) disse que entregará ao Congresso uma 
proposta mais branda, e que boa parte das medidas atingirá apenas os novos servidores. 
Leia mais: Reforma administrativa: confira o que pode mudar nas carreiras públicas 
federais 

A equipe técnica do Ministério da Economia se inspirou em reformas de outros 
países, como Grã-Bretanha, Portugal, Chile, Argentina, Canadá e EUA, e se baseou em 
análises do Banco Mundial e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE). 

O Executivo federal tem cerca de 42 planos, 117 carreiras, mais de dois mil cargos 
e 620 mil servidores ativos, segundo dados do Painel Estatístico de Pessoal (PEP), do 
Ministério da Economia. De acordo com especialistas ouvidos pelo EXTRA, é quase certo 
que o projeto aborde pontos como: fim da progressão automática, salário menor no início 
da carreira, aumento de intervalo de tempo para promoções e fim da estabilidade para 
algumas carreiras. 

Manoel Peixinho, especialista em Direito Constitucional e Administrativo, avalia 

https://extra.globo.com/noticias/brasil/congresso-nacional/
https://extra.globo.com/emprego/servidor-publico/reforma-administrativa-confira-que-pode-mudar-nas-carreiras-publicas-federais-24028625.html
https://extra.globo.com/emprego/servidor-publico/reforma-administrativa-confira-que-pode-mudar-nas-carreiras-publicas-federais-24028625.html
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como positivas as mudanças nas regras de promoção automática, porque hoje um 
servidor pode chegar ao topo da carreira em dez anos. 

— A reforma administrativa deve ter critérios objetivos sobre a promoção do servidor até 
o topo da carreira. Se ele atingir o topo quando estiver com idade próxima à 
aposentadoria, isso impactará positivamente os cofres públicos. É um erro do pacto 
federativo a progressão automática. O certo é combinar antiguidade e merecimento. 

Peixinho lembrou que há um entendimento do Supremo Tribunal Federal de 
que não existe direito adquirido no regime jurídico público. Assim, uma reforma 
administrativa é “mais fácil” do que uma reforma previdenciária, porque qualquer 
alteração no estatuto dos servidores pode atingir toda a categoria: 
— Para isso não acontecer (atingir servidores atuais), é preciso fixar normas de transição, 
o que não ocorreu ainda. 

Alerta na avaliação por desempenho 

A regulamentação da avaliação por desempenho é um dos pontos que podem ser 
positivos para os servidores, mas deve ser feita de uma forma cautelosa, para evitar a 
perseguição política por parte da chefia. É a opinião do coordenador do Programa 
Avançado de Gestão Pública do Instituto Insper, Marcelo Marchesini: 
— O governo deveria fazer uma regulamentação coerente, porque a avaliação de 
desempenho faz muito sentido, é necessária para a qualificação dos serviços públicos no 
país. Mas é perigosa, precisa ser implementada com muito cuidado. Tem que ser feita às 
claras, porque não pode ser um mecanismo de perseguição política. O processo precisa 
ser dialogado com academias, com especialistas, para se adequar às diferentes áreas de 
atuação do governo. 

A possibilidade do fim da estabilidade para algumas carreiras preocupa as 
entidades representativas. Para Rudinei Marques, presidente do Fórum Nacional 
Permanente de Carreiras Típicas de Estado (Fonacate), a medida afeta o próprio exercício 
da função pública na medida em que os profissionais devem ter direitos garantidos. 
— A estabilidade não pode ser um direito de um servidor x e não de um servidor y, 
porque este entrou na carreira depois. As carreiras de estado não podem sofrer pressões 
políticas, como aquelas que são responsáveis por fiscalização, pois isso coloca a eficiência 
do serviço público em dúvida. 

Corte de salário e da jornada de trabalho 

Para o governo, a PEC Emergencial aprimora o que já existe na Emenda 
Constitucional 95 (que congelou os gastos públicos por 20 anos). O texto cria mecanismos 
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que serão acionados automaticamente, por até dois anos, sempre que despesa 
obrigatória da União, do estado ou do município ultrapassar 95% da receita corrente 
líquida ao longo de 12 meses. Entre esses mecanismos estão a redução de 25% da jornada 
de trabalho com a redução proporcional dos salários dos servidores. Também ficam 
proibidos aumentos, criação de cargos e concursos. 
Sobre a questão da redução salarial, Rudinei Marques lembra que, dos 620 mil servidores 
federais ativos, 20% estão em abono-permanência, ou seja, já atingiram os critérios para 
dar entrada na aposentadoria. Ele calcula que o governo pode perder cerca de 120 mil 
pessoas. 

— A pessoa vai preferir perder gratificações da ativa do que 25% do salário, é óbvio. E, se 
reduzir 25% da jornada, significa mandar um quarto dos servidores embora, na prática. O 
país não vai andar, se reduzirmos de uma hora para outra 40% do funcionalismo — 
criticou. 

Para a União, os gatilhos também poderão ser acionados quando for descumprida 
a regra de ouro. Se o governador ou o prefeito não aceitar as regras impostas pela PEC, 
terá que abrir mão de receber garantias da União para operações de crédito, como a que 
ocorreu em 2017, quando o governo do Rio pegou empréstimo com a contragarantia da 
União para pagar os salários atrasados dos servidores. O objetivo da União é controlar o 
crescimento das despesas obrigatórias e promover o ajuste fiscal. 

Fonte: Jornal Extra. 
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GEAP APROVA REAJUSTE DE 12,54% PARA 2020 

12 de janeiro de 2020 – Servidor Público Blog 

A Geap Autogestão em Saúde esclarece aos beneficiários que o reajuste a ser 
aplicado no próximo mês é de 12,54% (doze virgula cinquenta e quatro por cento) e está 
de acordo com a legislação vigente, exigida pala Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS). 
 

Seguindo a Resolução/GEAP/CONAD 438/2019, de dezembro de 2019, o índice 
para custeio do exercício de 2020 terá vigência a partir de fevereiro deste ano, para os 
planos GEAP Referência, GEAP Essencial, GEAP Clássico, GEAP Família e GEAP Saúde l e ll. 
 

Com informações da GEAP. 
 

Fonte: Blog do Servidor Público Federal (BSPF). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.geap.com.br/CONSELHOS/ExibeArquivo.asp?NroDocumento=37679
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SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS COBRAM REAJUSTE DE 33% NOS SALÁRIOS 

10 de janeiro de 2019 – Correio Braziliense 

Decepcionados com o governo e descrentes da relevância da Lei do Teto dos 
Gastos (Emenda Constitucional nº 95). Assim representantes de sindicatos de servidores 
públicos federais se declaram, após os aumentos salariais definidos pelo Executivo para 
os militares (com a reforma previdenciária específica para a caserna) e a abertura de 
espaço orçamentário para correção salarial de policiais civis e militares e bombeiros do 
Distrito Federal. Os dois fatos abriram brecha para reivindicações do funcionalismo. 
Servidores querem reajuste salarial de 33%. “Em 12 de fevereiro, teremos um debate, de 
manhã, com funcionários de todos os poderes e esferas, e, à tarde, vamos protocolar a 
campanha salarial no Ministério da Economia. Se militares ganham mais de 70%, em 
alguns casos, porque não teremos 33%?”, questionou Sérgio Ronaldo da Silva, secretário-
geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Serviço Federal (Condsef), que 
abrange 80% do funcionalismo. 
 
             Os militares recebem soldo, adicionais e gratificações de acordo com a habilitação, 
ao longo da carreira. Os soldos, em 2020, variam de R$ 1.078 a R$ 13.471 — para 
generais, almirantes e brigadeiros. Porém, com os penduricalhos, os valores podem 
aumentar em até 73%. Com isso, um general começa a ganhar R$ 22.631 este ano e chega 
a R$ 30.175, em 2023, já incluídos aí os 41%, por trabalho sem jornada definida e mais 
10% de gratificação de representação para generais que chefiam unidades militares. O 
impacto financeiro do aumento dos militares é de R$ 4,73 bilhões em 2020 e de 
R$ 101,76 bilhões em 10 anos. 

Por sua vez, o reajuste das forças de segurança do DF, definido pelo governador 
Ibaneis Rocha, vai de 8% a 25%, com custo total de R$ 505 milhões — dinheiro que sairá 
do Fundo Constitucional do DF. Não tem custo para a União, mas também não haverá 
verba para investimento em máquinas e equipamentos. “O teto dos gastos é só para os 
barnabés do Executivo e não para os amigos do rei. É para inglês ver, não tem rigor 
algum”, destacou Sérgio Ronaldo da Silva. 
 
           Rudinei Marques, presidente do Fórum Nacional das Carreiras de Estado (Fonacate), 
acredita que o governo federal terá de fazer alteração na Lei do Teto de Gastos, que 
determina correção das despesas pela inflação do ano anterior. Ele apontou dois motivos: 
evitar um apagão nos serviços públicos — “como já aconteceu em 2019 com a Defensoria 
Pública, que teve que reduzir 65% do pessoal” — e fazer frente aos reajustes. Em 2019, 
era possível fazer remanejamento de recursos entre órgãos. Este ano, a EC 95 proíbe tal 
movimentação. “Somente o crescimento vegetativo da folha custa cerca de 3%, para uma 
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inflação estimada em cerca de 3,5%. Não resta outra opção. O governo precisará incluir o 
montante para os reajustes na lei orçamentária de 2021”, cravou Marques. 

Tratamento diferenciado 

Para Luiz Antônio Boudens, presidente da Federação Nacional dos Policiais 
Federais (Fenapef), a correção dos salários do pessoal do DF foi “uma questão de justiça”. 
“No entanto, muitas categorias viram ali a oportunidade de pedir reajuste salarial. A partir 
de março ou abril, esse movimento vai se intensificar. Vamos apostar nisso”, disse. Os 
federais também querem de 33% a 34%. “Na explicação do teto dos gastos, o governo 
tem de deixar muito claro por que uns foram beneficiados e outros, não”, ressaltou. Em 
março, haverá um congresso, reunindo policiais civis, federais e rodoviários federais, para 
definir as estratégias da campanha salarial. 
 
            

O Ministério da Economia esclareceu que, de acordo com o Art. 169 da 
Constituição Federal, reajustes e alterações de estrutura de carreiras só podem acontecer 
com prévia dotação orçamentária suficiente para fazer às projeções de despesa de 
pessoal e aos acréscimos decorrentes, e também com autorização específica na lei de 
diretrizes orçamentárias. “Para o ano de 2020, não há previsão de reajuste salarial na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual”, afirmou o ministério. A 
Secretaria-Geral da Presidência da República informou que “quanto ao reajuste dos 
servidores, não há proposta formalizada na Presidência da República”, mas que o 
“reajuste dos policiais do DF, o PLN 1/20, já foi enviado ao Congresso Nacional”. 

Fonte: Correio Braziliense. 
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