
EMENDA Nº 14, AO PROJETO DE LEI Nº 350, DE 2020 

 

Dê-se ao item 3, do inciso II, do artigo 19, do Projeto de Lei nº 350 de 2020, a 

seguinte redação:  

Artigo 19 – 

 

II- 

 

3. por servidores, especialmente os ocupantes dos cargos em comissão.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

O artigo 19, do Projeto de Lei nº 350 de 2020, em virtude do estado de 

calamidade causado pela pandemia do Covid 19, autoriza os Poderes Executivo e 

Judiciário, o Tribunal de Contas, o Ministério Público e a Defensoria Pública, além das 

autarquias e empresas públicas, a adotarem medidas visando ao corte de custos 

operacionais e administrativos. 

Dentre essas medidas, no item 3 do inciso II, prevê-se a possibilidade de 

reduzir a remuneração recebida por servidores ocupantes de cargos exclusivamente em 

comissão.   

Sabe-se que existe orientação jurisprudencial no sentido de que a redução de 

salários de servidores concursados seria inconstitucional. No entanto, não existe uma lei 

estadual proibindo de maneira categórica esse tipo de redução.  

Se o dispositivo que ora se busca emendar for aprovado com a redação 

constante do Projeto de lei 350/20, esta Casa estará, a bem da verdade, proibindo 

qualquer tipo de redução dos salários de servidores efetivos.  

Em outras palavras, estar-se-á tornando lei uma interpretação jurisprudencial, o 

que poderá levar ao oposto do buscado pela própria proposta legislativa.  

Em meio a uma pandemia, causa de verdadeira calamidade pública mundial, 

esta Parlamentar entende não ser desejável criar uma norma que limite o necessário 

corte de gastos, mormente quando se constata que, na iniciativa privada, as pessoas 

estão tendo seus salários suspensos, isso quando não são demitidas, em virtude da 

paralisação da atividade econômica.  

Sempre que esse tema vem à tona, pensa-se nos funcionários públicos mais 

simples, que percebem dois ou três salários mínimos, como ocorre com muitos na seara 

da saúde e da educação. Ocorre que há uma gama de funcionários públicos, que 



recebem remuneração bastante diferenciada, não sendo justo que, em meio à pandemia 

tenham ainda mais garantias do que aquelas de que já usufruem! 

A situação resta ainda mais insustentável, quando se constata que muitos 

funcionários públicos, nos mais diversos poderes e instituições, ganham mais do que o 

próprio teto constitucional, sendo certo que tal excrescência se dá com relação aos 

ativos, aos inativos e também aos pensionistas.  

Proibir qualquer redução para servidores efetivos, implica, no limite, proibir 

reduzir os ganhos daqueles funcionários que recebem acima do teto e, por conseguinte, 

impedir o devido cumprimento da própria Constituição Federal.  

A emenda proposta pela ora subscritora visa apenas e tão somente alterar o 

termo exclusivamente para a expressão em especial. Esclarece-se que a redação 

sugerida não enseja cortes imediatos dos salários superiores ao teto. A emenda só muda 

o texto, para que não haja uma proibição nesse sentido.  

A esse respeito, importante consignar que, depois do reconhecimento formal do 

estado de calamidade, esta Deputada, ladeada pelo Deputado Arthur do Val, propôs o 

projeto de Lei 266/20, que determina a imediata redução ao teto constitucional de 

salários, subsídios, aposentadorias, pensões e remunerações pagas com dinheiro público 

em geral.  

Até diante de referida propositura, seria impossível votar favoravelmente a 

projeto de lei que contempla dispositivo proibindo qualquer tipo de redução em 

remuneração de servidor efetivo, ainda que para ajustar ao teto constitucional.  

Pelas razões expostas, reafirmando a importância do Projeto de Lei nº 350 de 

2020 no enfrentamento ao novo Coronavírus (Covid-19), entende-se por bem o 

acolhimento da Emenda ora proposta. 

Sala das Sessões, em 19/5/2020. 

a) Janaina Paschoal 


