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Petrolina – PE, 30 de março de 2020 

 

Da Assessoria Jurídica Daniel Besarria 

Para os Docentes da Universidade Federal do Vale do São Francisco 

 

Assunto: 

 

Parecer Jurídico acerca do projeto de lei proposto pelo 

Deputado Federal Carlos Sampaio que propõe a redução da 

remuneração dos Servidores Públicos Federais. Análise 

acerca da Inconstitucionalidade do referido projeto. 

 

Tal parecer foi solicitado pela atual Diretoria da Seção Sindical dos Docentes da 

Univasf – SINDUNIVASF, visando sanar possíveis dúvidas da categoria dos docentes 

da Instituição. Na data de 24 de março de 2020 o Deputado Federal Carlos Sampaio 

propôs o projeto de lei que visa reduzir a remuneração dos Servidores Públicos 

Federais, de forma mais específica tal redução atingiria frontalmente os docentes da 

UNIVASF, dentre outros agentes do Serviço Público Federal de outras Instituições.  

 

Inicialmente deve ser destacado parte da justificativa do Deputado Federal para propor 

o referido projeto de lei, no texto da justificativa está expresso:  
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Imbuído desse intuito é que apresento o presente Projeto de Lei, que 

prevê a redução, temporária e excepcional, da remuneração de agentes 

públicos federais que percebam quantias mensais superiores a R$ 5 

mil e que não sejam responsáveis por atividades essenciais do 

Estado, como é o caso dos servidores públicos das áreas de saúde e de 

segurança pública, cujos esforços, nesses momentos drásticos, são 

dignos de todos os nossos reconhecimentos (grifos nossos). 

 

É um enorme contrassenso o Brasil em pleno Século XXI não considerar a educação 

um serviço essencial. E tal ausência de “essencialidade” põe os docentes na “linha de 

fogo” para sofrer com as medidas que visam centralizar os recursos públicos para o 

combate a pandemia do coronavírus COVID-19. 

 

O Artigo 1º do Projeto de Lei dispõe: 

 

Art. 1.º Esta Lei prevê a redução da remuneração de ocupantes de 

cargos, funções e empregos públicos da administração direta, 

autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da 

União, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes 

políticos no âmbito federal, todos eles em serviço público ativo, 

fixando percentuais e excluindo determinadas faixas remuneratórias e 

categorias de servidores da medida. 

 

Devem ser separados quaisquer juízos de valores e/ou morais do aspecto técnico-

jurídico da discussão acerca da possibilidade de redução da remuneração dos docentes 

universitários para fins de combate a pandemia do coronavírus COVID-19. 
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Pois bem. Caso o Projeto de Lei seja aprovado nos termos que está posto os 

percentuais (Incisos I e II do artigo 2º do PL) de redução seriam os seguintes: 

 

I – de 10%, para os agentes que percebam remuneração ou subsídio 

superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e inferior a R$ 10.000,00 (dez 

mil reais); 

II – o mínimo de 20% e o máximo de 50%, para os agentes que 

percebam remuneração ou subsídio superior a R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), observando-se, na fixação concreta do percentual, os arts. 51, 

inciso VI; 52, inciso XIII; 76; 96, inciso II, alínea “b”; 128, § 1.º, todos 

da Constituição Federal, assim como os demais dispositivos 

constitucionais de regência. 

 

Tal redução remuneratória ocorreria pelo período de três meses (§2º do artigo 2º do 

PL), podendo o referido prazo ser prorrogado por igual período. Mesmo diante da 

justificativa de reduzir a remuneração dos docentes para o combate da pandemia do 

coronavírus COVID-19 tal projeto juridicamente afronta o princípio constitucional da 

irredutibilidade de vencimentos. 

 

Antes de serem expostas algumas situações hipotéticas faz-se necessária abordar 

alguns aspectos da irredutibilidade de vencimentos. O Inciso XV do Artigo 37 da 

Constituição Federal de 1.988 estabelece: “o subsídio e os vencimentos dos ocupantes 

de cargos e empregos públicos são irredutíveis (...)”. 
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Essa proteção constitucional não possibilita que legislação infraconstitucional reduza a 

remuneração dos servidores, sendo um direito funcional genérico para todos os 

docentes, e que possui característica elementar de ser verba de natureza alimentar. 

Neste sentido a doutrina especializada ensina acerca da irredutibilidade de 

remuneração: 

 

Trata-se de prerrogativa decorrente da natureza alimentar da qual se 

reveste a verba remuneratória. Com efeito, o servidor depende destes 

valores para pagamento de seus débitos pessoais e suas despesas 

regulares. Permitir a diminuição deste valor de forma inesperada 

ensejaria prejuízos incalculáveis à vida deste sujeito (CARVALHO, 

Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador: Juspodivm, 

2014, pág. 790). 

 

Por mais grave que seja a situação provocada pela pandemia do coronavírus COVID-

19 não é constitucional o projeto de lei apresentado; o texto da Constituição é expresso 

na garantia da irredutibilidade da remuneração.  

 

Cabe ainda analisar alguns fatos e hipóteses nesse contexto da ameaça de redução 

remuneratória e o cotidiano dos docentes da UNIVASF. Com a reforma da previdência 

as alíquotas previdenciárias aumentaram, tornando as mesmas progressivas, podendo 

chegar ao percentual de desconto mensal de 22%. 
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Além do desconto previdenciário também ocorre a dedução mensal do valor referente 

ao imposto de renda. Dependendo da alíquota que o docente tenha de desconto 

previdenciário, junto com a dedução do I.R. poderá passar do percentual de 30% (trinta 

por cento) do valor remuneratório.  

 

Parte dos docentes da Univasf estão ainda inseridos num contexto de dívidas 

relacionadas a financiamento de casa residencial e/ou automóvel, que geralmente 

possuem prestações de valores significativos. Numa situação hipotética um docente 

pode ter num único mês quatro descontos em sua remuneração: alíquota 

previdenciária, dedução de I.R., valor de prestação de imóvel e valor de prestação de 

automóvel. 

 

Tais descontos que já fazem parte da rotina dos docentes reduzem consideravelmente a 

capacidade dos mesmos; impor essa redução proposta pelo projeto de lei pode resultar 

numa diminuição da remuneração do docente em quase 50%, ou mais, quando somados 

todos os descontos. Devendo ser reiterado que a remuneração possui característica de 

verba alimentar. 

 

É evidente que o projeto de lei ainda está suscetível de alteração, não foi posto em 

votação, e será objeto de questionamentos nos debates do congresso nacional; mas 

desde já fica o alerta de que tal proposta não pode prosseguir, sob pena de causar danos 

irreparáveis aos docentes. 
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Diante da necessidade de recursos para o combate a pandemia do coronavírus COVID-

19 a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco), a Associação 

Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip), os Auditores 

Fiscais pela Democracia (AFD) e o Instituto Justiça Fiscal (IJF) defendem a taxação 

dos super-ricos para minimizar a crise econômica.  

 

No texto constitucional não existe nenhuma previsão que possibilite a redução da 

remuneração dos servidores, nem mesmo diante de um quadro de calamidade pública, 

como a vivenciada em decorrência da pandemia do coronavírus COVID-19. 

 

A redução da remuneração dos docentes é inconstitucional, e tal proposta é um vírus 

que deve ser extirpado. Nessa perspectiva a Assessoria Jurídica da SINDUNIVASF 

pugna pela apresentação do presente parecer para a categoria e se coloca à disposição 

para eventuais esclarecimentos.  

 

Daniel da Nóbrega Besarria 

OAB/PE 36.315 OAB/BA 64.988 


