
 

NOTA DE REPÚDIO 

 

ADUFC repudia congelamento salarial dos servidores públicos brasileiros (PL 39) 

e projeto bolsonarista de destruição nacional 

 

O Congresso Nacional está votando o congelamento dos salários dos servidores 

públicos em todo o país (PL 39/2020). O Governo Federal defende centralmente a 

proposta, pois, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, “os servidores públicos 

estão com as geladeiras cheias” durante a pandemia. O mesmo ministro propõe, através 

da PEC 10, transferir em torno de R$ 1 trilhão dos cofres públicos aos grandes 

bancos privados do país, por meio da compra das dívidas impagáveis (títulos podres) 

acumuladas pelos mesmos. Com isso, o Brasil continuará sendo um dos países mais 

desiguais econômica e socialmente do mundo e, quem sabe, alcance o não muito 

distante topo do ranking. 

 

A extrema desigualdade social e econômica acompanha a história brasileira, com 

exceção de alguns breves períodos de relativa ascensão popular. Não é demais lembrar 

que a desigualdade elevada cria problemas não apenas do ponto de vista social, mas 

também econômico – essa é considerada muitas vezes uma causa (e evidência) do 

subdesenvolvimento brasileiro, incluindo a sua dependência econômica, financeira, 

tecnológica, cultural etc. É preciso indagar qual a lógica capaz de explicar que os 

servidores públicos sejam chamados a pagar pela crise atual, como fizeram em 

momentos anteriores. 

 

Considerando a elevação das alíquotas de contribuição para o INSS e as perdas 

inflacionárias acumuladas, as reduções salariais do funcionalismo público chegam a 

31% nos últimos anos. Enquanto isso, os grandes bancos são protegidos pelo governo 

de qualquer prejuízo, e “enfrentam” os momentos de “crise” com lucros crescentes. Os 

prejuízos da classe trabalhadora e das micro e pequenas empresas, durante a crise, 

fazem parte do projeto concentrador de renda e riqueza do governo Bolsonaro. Os/as 

trabalhadores/as informais e MEI cujos rendimentos caíram drasticamente e, quando 

muito, receberam ou irão receber um auxílio governamental de R$ 600 serão amparados 

efetivamente pelo governo? Ao que tudo indica, permanecerão em risco de perder seus 

meios de subsistência. Em paralelo, os lucros dos bancos brasileiros batem recorde 

anualmente, como em 2019, quando superaram a lucratividade do ano anterior em 15%.  

 

Existe algo de muito errado num país cujo ministro da Economia se incomoda com as 

geladeiras cheias dos servidores públicos e apoia abertamente o esvaziamento destas 

pelo 1% mais rico da população, ainda que seja aos servidores públicos, em hospitais, 

universidades, dentre outras instituições públicas, a quem a população recorra a fim de 

obter ajuda, especialmente em momentos de crise. O próprio governo federal, nesses 

últimos dias, chegou a procurar uma vacina contra o coronavirus nas universidades 

federais brasileiras. Seria preciso lembrar ao governo Bolsonaro que, apenas em seu 

primeiro ano, essas últimas foram criminalizadas e vilipendiadas pelo próprio 

Ministério da Educação e tiveram seus orçamentos reduzidos em mais de 30%. 

 

Apesar desse tratamento sórdido, a realidade mostra que as universidades públicas 

atuam, agora como sempre, poupando vidas através do desenvolvimento científico, de 

tecnologia e inovação, dos grandes esforços de estudo para compreensão e solução de 



 

nossos males sociais. Neste momento de crise, por exemplo, a UFC redirecionou 

equipamentos para produção de máscaras para profissionais de saúde, a UFPB 

criou respiradores pulmonares orçados 37 vezes abaixo do preço de mercado e a 

Coppe/UFRJ obteve sucesso em testes de ventiladores de exceção, o que poderá 

contribuir para suprir, emergencialmente, a crescente demanda dos hospitais por esses 

aparelhos, em decorrência da pandemia de COVID-19.  

 

Nesse contexto, questione-se o fato de o governo Bolsonaro estar agindo contra o 

interesse nacional, ao desqualificar e desvalorizar o serviço público brasileiro, ao 

mesmo tempo em que mantém privilégios de segmentos que vivem de rentismo e 

ganhos estritamente financeiros, além de manter intactas as grandes fortunas do país, 

quando todo o restante da população está trabalhando para superar a crise. 

  

A pergunta é: o que os bancos e as famílias brasileiras mais abastadas estão fazendo 

(e farão) pelo desenvolvimento econômico e social do país? E até quando teremos à 

frente da presidência da República e do Congresso Nacional governantes que se 

incomodam mais com as geladeiras cheias dos servidores públicos do que com os 

lucros exorbitantes dos bancos? Estes últimos, segundo a insuspeita Anfavea, 

representante das montadoras de automóveis do país, chegam a asfixiar inclusive o setor 

automotivo brasileiro. Até quando teremos um governo que, quando não está tentando 

acabar com a democracia no país para encobrir as vezes em que descumpriu a 

Constituição Federal, está retirando direitos trabalhistas e destruindo o serviço público? 

E que usa as crises como justificativa para tudo isso, embora estas não afetem em nada a 

banca, senão aumentando seus lucros. 

 

Para nós, da ADUFC, a situação brasileira chegou a um limite de concentração de 

riqueza, exploração do trabalho e destruição do setor público, de onde não 

conseguiremos sair sem que repudiemos e confrontemos os seguidos projetos de 

destruição do serviço público, incluindo o PL 39, que congela os salários dos servidores 

públicos. Mas, além disso, é preciso reconhecer que esse projeto de concentração de 

riqueza, desagregação social e desamparo dos trabalhadores encontra sua máxima 

expressão no governo Jair Bolsonaro, ao qual, por nosso compromisso na defesa da 

universidade pública e da carreira docente, devemos nos opor.  
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