
 
 

Governo e Congresso aprovam congelamento de concursos, de salários e 

de progressões em plena pandemia 

 

Nesta semana, o Congresso Nacional aprovou o PLP 39/2020 do Senado, que 

trata de compensação pelas perdas, em meio à crise sanitária e econômica, da 

arrecadação dos Estados e municípios com ICMS e ISS, não obstante o valor 

aprovado se situar abaixo das necessidades dos entes federados e da 

população usuária de serviços públicos nesse momento. 

O governo, em plena pandemia, aproveitou a ocasião e inseriu temas que 

atingem duramente todos os servidores públicos, como a suspensão de 

concursos públicos, o congelamento de salários e das progressões até 

dezembro de 2021, entre outros. 

É a visão de que os servidores são parasitas, mesmo na crise sanitária quando 

representam a primeira linha de defesa da vida da população. 

Antes da votação na Câmara dos Deputados, no dia 5 de maio, o UNACON 

Sindical e o FONACATE subsidiaram parlamentares com a elaboração de 

emendas ao texto que suprimiam os arts. 7º e 8º, o primeiro ampliando a 

rigidez da LRF na gestão da folha, o segundo proibindo concursos, 

progressões e recomposição salarial até dezembro de 2021. Apresentadas em 

plenário, ambas as emendas foram rejeitadas. 

Pelo Distrito Federal, em relação ao art. 7º, votaram a favor da supressão, ou 

seja, contra um maior engessamento da folha: Erika Kokay (PT) e Professor 

Israel Batista (PV); pela manutenção do artigo votaram: Bia Kicis (PSL), Celina 

Leão (PP), Flávia Arruda (DEM), Júlio Cesar Ribeiro (REPUBLICANOS), Luis 

Miranda (DEM) e Paula Belmonte (CIDADANIA). 

Em relação ao art. 8º, que também permaneceu no texto congelando 

concursos, salários e progressões, pelo DF votaram a favor da supressão: 

Celina Leão (PP), Erika Kokay (PT), Flávia Arruda (DEM), Luis Miranda (DEM) 

e Professor Israel Batista (PV); a favor do congelamento votaram: Bia Kicis 

(PSL), Júlio Cesar Ribeiro (REPUBLICANOS) e Paula Belmonte (CIDADANIA). 

Veja a lista completa dos votos na Câmara dos Deputados clicando aqui e aqui. 

Em prol da socialização de prejuízos, o discurso majoritário dos deputados era 

que os trabalhadores estão perdendo emprego e salário, então os servidores 

também têm que contribuir com sua parte. Servidores que não contam com 

data base, que em sua maioria estão sem recomposição salarial desde 2017 e 
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que este ano tiveram os vencimentos líquidos reduzidos em função do aumento 

das alíquotas previdenciárias. 

Reduzir a renda real de toda a população, ao invés de preservá-la, eis a 

“solução” apresentada para debelar a crise. Com a suspensão emergencial em 

meio à calamidade das principais regras fiscais que comprimem o gasto 

público, no entanto, o Governo Federal já poderia agir decididamente para 

evitar o colapso da economia majorando de R$ 600,00 para um salário mínimo 

o auxílio emergencial aos trabalhadores informais, ou subsidiando o 

pagamento dos salários dos trabalhadores formais como em outros países, ou 

sinalizando no médio prazo com a preservação ao invés de redução da renda 

real de servidores públicos. Num exemplo pedagógico de cinismo, aliás, na 

mesma sessão do dia 5 de maio, os deputados aprovaram em primeiro turno a 

PEC 10/2020, que entre outras coisas, trata de ajuda ilimitada aos bancos. 

Mais uma vez, como na reforma trabalhista, na ampliação da terceirização, na 

reforma da previdência, nas privatizações seguidas de demissões, na 

fragilização da organização sindical, fica claro que governo e parlamento 

sacrificam trabalhadores e servidores públicos, beneficiando outros interesses. 

Uma agenda de sacrifícios da maioria que vem resultando em estagnação (e 

agora com a pandemia em colapso) da economia, deterioração do mercado de 

trabalho, concentração da renda, aumento da pobreza, precarização dos 

serviços públicos, minimização das capacidades estatais e preservação da 

riqueza de poucos. 

Nesse cenário adverso, o UNACON Sindical reafirma seus compromissos com 

a luta, em todas as instâncias, pelos direitos vilipendiados dos trabalhadores, 

pelo bem-estar e pela vida da população e pela democracia. 

Nesta semana obtivemos sucesso em liminar na Justiça que impede a 

instituição, prevista na reforma da previdência, de cobrança de contribuições 

previdenciárias extraordinárias de ativos, inativos e pensionistas. O PLP 

39/2020 também será questionado juridicamente, desde provável vício de 

iniciativa, com o Legislativo entrando em prerrogativas de outros Poderes, até a 

contradição entre o congelamento de salários e dispositivo constitucional que 

visa à proteção do poder de compra das remunerações do trabalho. 
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