
Excelentíssimo(a) Sr.(a) Senador(a) 

 

Nós, servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União, 

buscamos a atenção de Vossa Excelência, neste momento tão crítico, para 

expor nossa indignação com relação a uma questão de extrema relevância 

para a população brasileira: a iminente tentativa, que está em curso nesta 

Casa, de prejudicar os serviços e servidores públicos, fazendo alterações 

na LRF e impondo um severo congelamento salarial e estrutural no serviço 

público brasileiro. 

 

O parecer ao PLP 149/2019, apresentado no dia 30 de abril pelo 

presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre (DEM/AP), cuja análise 

está prevista para as 16h deste sábado (2/5), traz um “pacote de 

maldades” contra os servidores públicos que vai onerar o funcionalismo, 

os serviços públicos e a sociedade brasileira, principalmente, a população 

mais carente que será severamente atingida com a queda substancial na 

qualidade e prestação de serviços públicos nas áreas de Saúde, Educação, 

Segurança Pública, e na prestação jurisdicional, entre outros. 

 

Segundo o parecer em questão, ficam proibidos reajustes salariais e de 

benefícios ou qualquer outra adequação remuneratória; alterações ou 

reestruturações nas carreiras; progressões e promoções; criação de cargos 

e realização de concursos; realização de concursos públicos; entre outras 

medidas, promovendo assim uma nociva paralisia na máquina pública 

brasileira, cujas consequências são incomensuráveis. 

Tal paralisia vai trazer danos à recuperação do Brasil pós-pandemia, pois é 

inegável a importância dos servidores públicos na movimentação da 

economia do País. 

 



Com o agravamento da perda do poder de compra dos servidores, que já 

vem sendo corroído pela inflação de vários anos sem reajuste, diversos 

setores da economia vão ser impactados de forma negativa. 

Para se ter ideia, no Distrito Federal, 66% da economia local depende da 

renda dos servidores públicos. Em estados menos industrializados, como 

os da Região Norte, a participação do funcionalismo na massa salarial 

chega a 73%. Já nos Estados do Sudeste e do Sul, a participação dos 

estatutários é de cerca de 30%. 

 

Congelar os salários do serviço público é congelar a economia brasileira, 

pois reduzirá o PIB e aumentará a crise econômica e o desemprego. 

 

A Vossa Excelência destacamos ainda que a formulação da vedação dos 

reajustes na forma do artigo 8º do parecer apesentado é claramente 

inconstitucional. Sequer há base constitucional para essa suspensão 

genérica, principalmente se não for ultrapassado o limite de despesas da 

LRF, que tem base no art. 169 da CF para sua fixação. 

Nós todos sabemos que existem outros caminhos, mais eficazes e justos, 

para conter a pandemia do Covid-19 e reestruturar o País, que não seja a 

penalização dos servidores e o desmonte dos serviços públicos. Muitos 

especialistas têm contribuído com sugestões que não passam pelo 

desmonte do funcionalismo. 

 

Vossa Excelência tem acompanhado o quanto as pessoas, no dia a dia e 

nas redes sociais, têm aplaudido os servidores públicos que estão atuando 

bravamente, inclusive, arriscando suas próprias vidas, no combate ao 

coronavírus, no salvamento de vidas, na manutenção do funcionamento 

do Judiciário e do País. Considera, realmente, que o melhor a fazer neste 

momento, em que os servidores estão sendo chamados de heróis e que 

toda a população clama por mais serviço público, é aprovar o 



congelamento proposto pelo parecer ao PLP 149/2019 e as medidas que 

alteram a LRF para prejudicar os servidores? 

 

Lembre-se de que o servidor público, em muitos casos, é o esteio da 

família, custeando despesas do cônjuge, filhos e até de pais e irmãos 

necessitados, sobretudo, nesta época em que muitos perderam seus 

empregos e estão sem receber, necessitando de socorro financeiro.  

Os servidores públicos precisam de apoio, como todos os brasileiros, e não 

de ataques. 

 

Reflita, Vossa Excelência, pois o seu voto hoje não será esquecido. 

Pedimos para que fique do lado do bom-senso, da Justiça, e da população  

brasileira. Diga não a mais esse atentado contra o serviço público e contra  

a sociedade, cujo ataque representa de fato o congelamento do Estado 

brasileiro! 

 

Vote contra essas medidas e diga não ao enfraquecimento dos serviços 

públicos! Diga não à penalização dos servidores públicos! 


