
CAMPANHA SALARIAL/2018  

COMO ESTÃO NOSSO SALÁRIO E NOSSA CARREIRA? 

Colega: o governo Temer afirma que a inflação baixou, que o índice do IPCA              
roda abaixo dos 3% ao ano. Porém, você reparou no pouquíssimo tempo que leva              
uma nota de R$ 50 para se esvair? E uma cédula de R$ 20, nem se fala. Isso é a                    
inflação efetiva, real, não a do governo! 

Colega: quer saber o que o ANDES-SN propõe para nossa Campanha           
Salarial/2018, unificada com a campanha dos servidores federais? Leia o que segue. 

O que reivindicar? 

Para saber o que reivindicar, é necessário conhecer os instrumentos e artifícios            
que o governo usa para atacar nossos vencimentos. São três as armas            
governamentais: o congelamento salarial, os reajustes abaixo da inflação e a           
desestruturação gradual e sistemática da carreira. 

Artimanha 1: congelamento salarial 

Em outubro de 2017, alegando a necessidade de cumprir a Emenda Constitucional 95/16             
(EC 95/16, conhecida como “PEC da morte”), o governo já tentou congelar os salários dos               
servidores federais e aumentar a taxa de contribuição previdenciária, por meio da Medida             
Provisória (MP) 805/17. Porém, em dezembro de 2017, a referida MP foi suspensa pelo STF, por                
meio de uma liminar, e, no início de abril de 2018, ao vencer seu prazo de validade (120 dias),                   
esta perdeu sua eficácia e caiu. 

Então, o governo Temer iniciou um segundo estratagema: no dia 21 de abril, o ministro do                
Planejamento anunciou que o governo pretende gerar uma “economia” de cerca de R$ 5 bilhões,               
postergando o pagamento do reajuste de 2019 para o ano seguinte e congelando assim os               
salários de 370 mil servidores federais. 
 

 

Artimanha 2: reajustes abaixo da inflação 

Agora, vejamos de perto os reajustes havidos e os prometidos (que o governo tentou e               
continua tentando postergar). 

A Lei 13.325/2016 prevê quatro reajustes, um por ano, de 2016 a 2019. Os quatro reajustes                
são regressivos (vão diminuindo a cada ano). A propaganda governamental associou à Lei 13.325              
duas imagens enganadoras: 
- a ideia de que os reajustes reporiam a inflação quando, na verdade, estão abaixo desta, pois não                  
corrigem nem mesmo a perda inflacionária do período; 
- a ideia de que os percentuais de reajustes seriam os mesmos para toda a categoria, de 5,5% em                   
2016, 5% em 2017, 4,5% em 2018 e 4% em 2019. Entretanto, na verdade, para os docentes, a                  
referida Lei prevê mudanças nas tabelas remuneratórias que não acarretam aumento linear para             
todos os docentes. Pelo contrário, os percentuais de reajuste são díspares, variando segundo o              
nível, a titulação e o regime do docente. Mas, já estamos na artimanha 3. 



 

Artimanha 3: desestruturação da carreira e dos salários dos 

professores da rede federal de ensino 

O governo Temer está empenhado em destruir e enterrar a carreira docente conquistada             
em 1986-1987, que vigorou plenamente até 2008, mas vem sendo desestruturada desde então.             
Essa desestruturação é facilitada pelas segmentações e desorganizações impostas por          
legislações anteriores que não foram acordadas com o sindicato nacional dos docentes, o             
ANDES-SN. Vejamos como, atendo-se aqui a um único item: o regime de D.E. 

Desestruturação: ataque ao regime de Dedicação Exclusiva (DE) 

A situação atual da carreira docente federal é resultado da aplicação da Lei 12.772/2012,              
modificada parcialmente pela Lei 12.863/2013 e, de forma mais geral, pela Lei 13.325/2016. Como              
vimos, os percentuais de reajuste previstos pela Lei 13.325 são variados segundo o nível, a               
titulação e o regime. Um dos efeitos disso é o achatamento dos vencimentos dos docentes com                
Regime de Dedicação Exclusiva (DE).  

Segundo o Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, o PUCRCE              
(Decreto nº 94.664, de 23 de julho de 1987, extinto pela Lei 12.772/2012), o vencimento básico do                 
professor em DE deveria ser 3,1 vezes o vencimento do professor de 20 horas com o mesmo nível                  
e titulação. Essa relação vem sendo deteriorada pela legislação desde 2008 e, em 2019, os               
docentes com DE receberão apenas 2 vezes o vencimento dos professores com 20 horas, isto é,                
receberão o que deveria ser a remuneração do regime de 40 horas.  
Extingue-se, assim, a relação histórica que garantia a manutenção de docentes em regime de              
Dedicação Exclusiva e que foi responsável pelo aprofundamento do caráter público das            
universidades federais brasileiras, focado na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão,           
conforme aprovado na Constituição Federal de 1988. 

 

Resumindo: 
Os reajustes salariais previstos para 2018 não cobrem a inflação acumulada desde 2015. 
O governo Temer persegue o objetivo de desmontar a carreira docente para cumprir as metas               
de redução de gastos impostas pela Emenda Constitucional 95/16. 
A incorporação das gratificações – “uma única linha no contracheque” – é uma reivindicação              
premente para fazer frente a essas ameaças. 
Também, é necessário defender o regime de Dedicação Exclusiva – DE –, cuja remuneração              
foi desvalorizada ao longo dos últimos dez anos. 
Esses são alguns dos itens que compõem a pauta dos docentes federais, aprovados no              
Congresso do ANDES-SN em janeiro deste ano. 

 

7 de junho será Dia Nacional de Lutas dos Servidores Públicos Federais 

Em defesa do salário e da carreira docente! 

Em defesa da Universidade Pública! 

Participe desta luta! 


