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O cálculo da indenização do PDV observará o 
limite do subsídio mensal, em espécie,dos 

Ministros do Supremo Tribunal Federal, nos 
termos do inciso XI do art. 37 da Cons�tuição .
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Embora diga que 
pretende diminuir 
custos, com este 
PDV o governo fede-
ral segue a mesma 
lógica dos PDVs das 
demais empresas e 
bancos oficiais  e 
privados: seu obje�-
vo real é subs�tuir 
servidor efe�vo por 
terceirizado, benefi-
ciando empresas e 
indicação de parla-
mentares ou apadri-
nhados. Com a de-
missão de servido-
res, o governo quer 
se beneficiar da Lei 
nº13.429 para inten-
sificar o processo de 
terce ir ização  no 
setor público. E não 
há economia com 
isso: as despesas 
pagas para as  con-
tratadas para prover 
pessoal na adminis-
tração pública são 
muito maiores que a 
contratação direta 
de servidores efe�-
vos via concurso 
público, além de que 
a terceirização facili-
ta o assédio moral 
sobre os trabalhado-
res. Por isso, boico-

tar o PDV do gover-
no é dizer não à ter-
ceirização.
E m  2 0 1 5 ,  a 

Controla-doria Geral 
da União revelou 
que entre 2009 e 
2013, as despesas 
do Poder Exe-cu�vo 
com empresas ter-
ceirizadas de limpe-
za, conservação pre-
dial e vigilância au-
mentaram, em mé-
dia, 18,45% ao ano, 
maior que a reposi-
ção salarial dos SPF 
no mesmo período. 
Só em 2013, o gover-
no gastou R$ 6,29 
bilhões. Essa polí�ca 
é aplicada não so-
mente no governo 
Federal mas tam-
bém nos estados e 
municípios.
Enquanto o corrup-

to Temer pretende 
demi�r 5 mil servi-
dores públicos fede-
rais, o MPOG nada 
fala dos 20 mil car-
gos comissionados 
existentes no serviço 
p ú b l i co  fed era l . 
Exonerar os ocupan-
tes desses cargos 
sairia mais barato 

para os cofres públi-
cos. Mas hoje, mui-
tos deles são ocupa-
dos por apadrinha-
dos polí�cos daque-
les deputados que 
livraram Temer de 
responder a proces-
so perante o STF por 
denúncia de corrup-
ção passiva apresen-
tada pela PGR e é 
por isso que Temer 
não vai mexer que 
com eles.
Do ponto de vista 

legal, a proposta da 
MP 792 vai contra 
todas as formula-
ções cons�tucionais 
(Art 169 CF/88) e 
legais que determi-
nam que em caso de 
“inchaço da folha de 
pagamento” primei-
ro se demitam os 
comissionados, e 
somente depois - 
não a�ngida a meta -
, se exonera servido-
res efe�vos. 
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