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FRENTE DE SERVIDORES FEDERAIS DO BRASIL

A Frente dos Servidores Federais informa a Vossa Excelência, que os mais diferentes órgãos 
sofrem com as medidas de precarização do serviço público, afetando diretamente a qualida-
de do trabalho prestado à população.
 
Sabe-se que R$1,00 real gasto com educação gratuita, por exemplo, gera R$ 1,85 para o PIB. 
Da mesma forma o trabalho voltado à diminuição de acidentes nas estradas, combate à 
corrupção, sonegação fiscal, contrabando e descaminho, fiscalização de empresas, combate 
ao trabalho escravo e infantil, dentre muitas outras atividades do setor público. Isso revela 
claramente que o serviço público de qualidade consiste num excelente investimento.

Basta observar o trabalho dos servidores públicos para se constatar que afirmações equivo-
cadas como “há excesso de servidores”, “a estabilidade é privilégio”, “a previdência é deficitá-
ria” etc, não se sustentam.

Nos países desenvolvidos os percentuais de servidores em suas populações são mais que o 
dobro comparando com o Brasil, que é de apenas 12%. Nos Estados Unidos o percentual 
ultrapassa os 21%, e na Noruega e Dinamarca 35%, e isso é um dos principais fatores pelo 
altíssimo Índice de Desenvolvimento Humano-IDH nesses países.

A garantia constitucional da estabilidade para os servidores foi motivada pelos constituintes 
originários para proteger o Estado Brasileiro, porquanto são servidores do Estado e não de 
Governo.

Em relação à Previdência já está amplamente provado que não é deficitária, muito pelo 
contrário.

A insuficiência de recursos, de pessoal e de salários dignos para o funcionalismo, fecha as 
portas para o desenvolvimento e afeta a sociedade que, em última análise, é a mais penali-
zada.
 
Nesse sentido e em decorrência da importância e abrangência do trabalho de Vossa Excelên-
cia, solicitamos o seu apoio no desiderato de auxiliar o serviço público federal que também 
zela pelo interesse coletivo. 

Brasília, 22 de novembro de 2017


