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Resumo: O artigo apresenta o caso da greve dos trabalhadores do IBGE realizada em 2014 como contribuição 

para o debate sobre as transformações no Estado e nas relações de trabalho no serviço público federal que 

ocorreram nas últimas décadas. Localiza a referida greve como parte do processo de resistência a tais mudanças, 

com seus reflexos peculiares sobre a forma como é gerido o instituto e sua força de trabalho. Aponta a repressão 

e as retaliações enfrentadas pelos trabalhadores da instituição, particularmente os trabalhadores temporários, como 

um exemplo de negação do direito constitucional de greve dos servidores públicos.  

 

1. Introdução 

 

Desde o início dos anos 1990, de forma ininterrupta, mas não linear - e com maiores 

contradições no período 2003-2015 - vive-se no Brasil um processo de desconstrução dos 

avanços sociais contidos na Constituição Federal de 1988. Esse transcurso, no que toca ao 

Estado, implica, dentre outros efeitos, mudanças na forma e no conteúdo do planejamento e da 

execução dos serviços públicos, bem como alterações significativas nas relações de trabalho 

nesse âmbito. Ruma-se, desde então, para uma maior precarização do trabalho no setor público, 

o que acaba tendo consequências para a quantidade e qualidade da oferta dos serviços públicos 

em si. Essa tendência não ocorre sem resistências e propostas de alternativas às mudanças 

operadas no Estado e no trabalho, seja sob a forma de ações unitárias do funcionalismo ou, mais 

preponderantemente, como iniciativas segmentadas dos diferentes setores desta categoria. 

A Constituição Federal de 1988 (art. 9º) assegura o direito de greve a todos os 

trabalhadores. Também passou a garantir o direito de greve aos servidores públicos (art. 37), 

modificando o entendimento legal que havia a respeito dessa forma de luta, até então 

considerada um delito penal. Tal previsão, entretanto, carecia de regulamentação por lei 

ordinária, que até o momento não se concluiu. Em 2007, o Supremo Tribunal Federal decidiu 

aplicar, para o serviço público, por analogia e “naquilo que couber”, o que valia, legalmente, 

para as greves no setor privado (Lei 7.783/89), enquanto não fosse regulamentada a questão.  

No período em foco, porém, processou-se muitas vezes, em diferentes situações, o 

questionamento deste direito fundamental dos trabalhadores. No caso dos serviços públicos, os 

indicadores disponíveis e a literatura pertinente ao tema apontam uma dimensão expressiva de 

greves no funcionalismo federal, mas também indicam que, muitas vezes, tais movimentações 
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não somente foram reprimidas, como também judicializadas e questionadas em sua validade e 

legalidade.  

A fim de ilustrar por meio de um caso singular esta problemática geral – tanto do ponto 

de vista da precarização nos serviços públicos federais, como da resistência a esse processo – o 

presente artigo traz à tona o caso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e da 

última greve de seus trabalhadores, realizada em 2014. Para tanto, contextualizamos tal 

movimento como de contraposição ao modelo de gestão e suas consequências na produção do 

instituto, destacando as mudanças no perfil da força de trabalho à disposição do IBGE e as 

questões que se tornaram mais pulsantes com a consolidação de tais transformações. 

Detalhamos aspectos da referida greve, incluindo as formas de repressão e retaliação que então 

se expressaram, sendo a mais dramática delas a demissão de trabalhadores temporários 

grevistas. 

 

2.Mudanças, resistências e contenções: relações de trabalho no serviço público 

 

No capitalismo contemporâneo, em sua etapa financeirizada, impõe-se uma constante 

tensão liberal-conservadora por Estados “mínimos”, que ao mesmo tempo sejam capazes de 

comandar o desmonte das políticas públicas e de alocar seus recursos de forma a não somente 

desbloquear empecilhos à acumulação privada, como também potencializá-la. Sob essa lógica, 

o Estado deve mostrar-se fraco e ausente como promotor da proteção social, mas forte e atuante 

na extensão da lógica concorrencial a esferas que fogem daquelas que tradicionalmente estariam 

sob o domínio do mercado (Laval e Dardot, 2016). As políticas públicas devem limitar-se 

àquelas consideradas de “nova geração”, que “não visam à instituição de direitos plenos à 

assistência e à proteção social”, apenas criam “direitos flexíveis, de natureza precária, 

facilmente modificáveis” (Gimenez, 2007, p. 218). O mesmo se dá do ponto de vista do 

trabalho: há contínua pressão por regulações que se traduzam em menores custos e 

compromissos ao capital e maior flexibilidade no uso, na remuneração, na contratação e 

dispensa de força de trabalho (Krein, 2007). 

A maneira como tal pressão incide e se efetiva sobre os diferentes países - e, portanto, 

o momento, a dimensão e o conteúdo das mudanças no papel do Estado e na regulação do 

trabalho - depende de uma série de aspectos estruturais e conjunturais de cada local. O 

desmantelamento da proteção social pode encontrar maiores ou menores resistências, conforme 

as condições pré-existentes. Nos anos 1980, o mundo vivenciou uma onda de políticas de 

caráter neoliberal, mas as especificidades nacionais (especialmente o movimento de ascensão 



das lutas populares que levaram à crise da ditadura militar) fizeram com que o Brasil finalizasse 

a mesma década construindo a chamada “Constituição Cidadã”. Em tal Carta, foram inscritos 

vários preceitos que visavam garantir direitos em uma sociedade que se transformara rápida e 

intensamente: não mais eminentemente rural e agrária, não mais formalmente escravocrata, e 

em vias de democratização, mas ainda profundamente desigual e segmentada (Cardoso de 

Mello e Novais, 1998). Essa construção viria, então, a atuar na contramão do que ocorria em 

outras partes do mundo. Como conquista dos movimentos sociais brasileiros, que resistiram 

muito aos contextos de asfixia política e econômica, ali se consolidava o que seriam os 

principais aspectos constitutivos de um sistema de proteção social. 

O debate constituinte, entretanto, fora marcado pela forte tensão de forças 

conservadoras em sentido oposto (Fagnani, 1997), que, derrotadas naquele momento, a seguir 

saíram vencedoras no cenário político nacional. Nos anos 1990, de forma tardia e peculiar, 

sobre um mercado de trabalho historicamente muito heterogêneo, desigual, marcado pela 

precariedade, a agenda da flexibilização foi incorporada no Brasil (Oliveira, 1998; Krein, 2007). 

E tão logo foi promulgada, a Constituição de 1988 (CF88) passou a ser atacada e rompida, seja 

por meio de alterações pontuais no seu texto, da não regulamentação infraconstitucional ou 

mesmo pelo descumprimento de suas regras. Foi-se transformando, a partir daí, por vezes em 

levas mais bruscas, e em outros momentos mais tópica ou paulatinamente, o caráter do Estado 

pactuado em 1988. 

Desde então, é possível dividir a análise do que ocorre no Estado brasileiro em três 

fases: 1) a que começa logo após a promulgação da Constituição, no início da década de 1990, 

e se estende até 2002; 2) o período compreendido entre 2003 e 20153; 3) a fase inaugurada em 

2015/2016, marcada pela agudização das crises política e econômica e afastamento da 

Presidente Dilma Rousseff, que fora eleita em 2014.  

À primeira fase, particularmente após a instabilidade política e econômica inicial, 

corresponde uma maior sistematização, amplamente documentada, de um diagnóstico de 

Estado, considerado “gigantesco” e “ineficiente”, e a formulação de um projeto de “reforma do 

Estado”, que teria o intuito de tornar seu aparato mais enxuto e atacar direitos que eram 

considerados “privilégios”. Além das privatizações e de várias medidas pontuais, duas 

reformulações feitas nesse período tiveram repercussões futuras muito significativas sobre o 

modelo de Estado (em todas as esferas), sua forma de produzir serviços sociais e as relações de 

trabalho nesse campo: a reforma administrativa (1998) e a lei de responsabilidade fiscal (2000).  
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Em âmbito federal, nessa primeira etapa, por conta da ausência de concursos públicos, 

do elevado número de aposentadorias, das demissões promovidas no governo Collor e, bem 

mais marginalmente, de dois Programas de Demissão Voluntária ocorridos durante os governos 

de Fernando Henrique Cardoso, houve uma redução de 32% no número de servidores civis 

ativos do Poder Executivo, que passou de 712.740 em 1989, para 485.741 em 2002.  

O segundo período (2003-2015) foi atravessado por maiores contradições. Os concursos 

públicos foram retomados, ampliando significativamente o número de servidores civis em 

atividade no governo federal, que passou para 616.934 em 2015 (um acréscimo de 27%, em 

relação a 2002). Abriram-se mesas de negociação com o funcionalismo e o ciclo de arrocho 

salarial extremo da década anterior foi rompido, recompondo, em certa medida, o poder de 

compra da maior parte das carreiras (Gomes et al., 2012; Ponce e Noronha, 2014). Ademais, as 

tensões e o conflitos de interesses que constituíam os governos petistas implicaram uma 

secundarização do esforço de sistematização e documentação dos planos de remodelagem do 

Estado e da gestão pública, prevalecendo uma lógica mais pragmática. No mercado de trabalho, 

perdeu destaque a agenda da flexibilização, sobretudo nos contextos de retomada do 

crescimento econômico.  

Entretanto, sob o ponto de vista teórico e político, o governo seguiu disseminando mitos 

tais como o do déficit da previdência4, ou a ideia dos direitos compreendidos como privilégios 

de uma parcela dos trabalhadores, o que em alguns momentos provocou importantes divisões 

na classe trabalhadora e fortaleceu o preconceito contra os servidores. Seguiram sendo adotadas 

iniciativas que, aproveitando-se do arcabouço jurídico já construído ou envolvendo novas 

mudanças, significaram, em certos aspectos, a manutenção de um projeto que limitava o Estado 

e a proteção social. Assim podem ser enquadradas algumas das reformulações na previdência, 

como as promovidas em 2003 (EC 41) e 2012 (Lei 12.618). Estas puseram em prática ações 

planejadas nos anos 1990, mas que esbarraram na resistência popular (a exemplo da 

contribuição dos inativos ou do fim da aposentadoria integral); e foram além, inaugurando um 

projeto ainda mais penoso e privatizante para esse campo, que incluiu a instituição de um fundo 

de previdência complementar aos servidores.  

Ademais, se mantiveram presentes (ou se aprofundaram) elementos importantes do 

modelo gerencialista, com o recrudescimento de uma lógica privada no setor público. Podem 

ser citados como exemplos, entre outros, as diferenciações por carreiras; a remuneração 
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flexível; ou a contratualização (via agências, organizações sociais, contratos de gestão) como 

instrumento promotor de ampla transferência de recursos públicos para empresas e instituições 

privadas. 

Sob outro enfoque, trata-se de uma etapa na qual avançaram muito as formas precárias 

de ingresso de trabalhadores no Estado. A expansão dos serviços públicos federais deu-se 

envolvendo, simultaneamente, absorção de trabalho estável e de trabalho precário. Sem contar 

os terceirizados, mais da metade da força de trabalho que ingressou na União entre 2003 e 2015 

foi selecionada através de processos seletivos simplificados, associados a vínculos temporários 

de contratação5. Relativamente à terceirização, segundo o Tribunal de Contas da União, entre 

2003 e 2014, as despesas no governo federal cresceram de R$ 5,8 para R$ 23,7 bilhões. Em 

termos reais, corresponde a um crescimento de 124%, em um período no qual houve vários 

Termos de Ajustamento de Conduta para substituição de terceirizados por concursados.  

Tais informações, entre outras que poderiam ser destacadas, indicam que não se pode 

falar que os governos petistas romperam rigorosamente com o projeto anteriormente 

constituído6. E, ao contrário do que prega o senso comum construído a partir da propagação do 

discurso conservador pelos grandes veículos de comunicação, o Estado não “inchou”7 ou ficou 

mais intervencionista nessa fase. Apenas recuperou parcialmente (e com os paradoxos 

expostos) sua capacidade de atuação. Os governos do período, porém, de maneira geral 

adotaram políticas – tais como a valorização do salário mínimo ou a regulamentação do trabalho 

doméstico - que, ao funcionarem como mecanismos atenuantes da pobreza e ajudarem a 

melhorar o perfil do mercado de trabalho, minimizaram a desigualdade de renda entre os 

trabalhadores (Baltar et al., 2017), destoando assim da etapa anterior. 

Em que pesem tais distinções, o período 2003-2014 conheceu um significativo 

dinamismo do processo de resistência coletiva expresso pelo funcionalismo. Ponce e Noronha 

(2014) mostram, com base em dados do DIEESE e do Ministério do Planejamento, um aumento 
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no início da série.  



expressivo no número de horas paradas de greves do funcionalismo federal, entre 2003 e 2010. 

Após um período de certo arrefecimento do movimento grevista no segundo governo Lula, os 

governos de Dilma Rousseff foram pressionados por novas ondas de movimentação do 

funcionalismo. Segundo os autores, as expectativas positivas dos dirigentes no que 

caracterizariam como “momento oportuno” ajudam a explicar, ao menos na fase inicial, essa 

maior densidade ou demora na resolução. Entretanto, Ponce e Noronha, assim como Gomes, 

Barbosa e Silva e Sória (2012), entre outros, apontam que nessa fase foram mantidos 

empecilhos à adoção de mecanismos institucionalizados de negociação entre governo e 

sindicatos; e também nesse período se processou uma maior judicialização dos conflitos com o 

funcionalismo (Mandl, 2014).   

Considerando tais questões, a partir da análise do caso da greve dos servidores do IBGE 

de 2014, as seções seguintes buscam ilustrar algumas das contradições existentes nesse período, 

no que toca às relações de trabalho e à garantia do direito de greve. 

  

3. As mudanças no IBGE: quando a exceção se torna regra 

 

O IBGE, órgão fundamental ao conhecimento de diversos aspectos da realidade 

brasileira, inclusive para fins de transformação por meio de políticas públicas, vem passando 

por inúmeras mudanças de composição da sua força de trabalho desde o início dos anos 1990. 

Mas é especificamente no segundo período aqui analisado (2003-2014) que se consolida o 

processo de substituição de pessoal efetivo por formas precárias de contratação (contratação 

por tempo determinado, terceirização, consultorias, trabalho estágio), com maior expressão do 

trabalho temporário, no cargo de Agentes de Pesquisa e Mapeamento (APMs). 

Trata-se de trabalhadores que deveriam ser contratados para necessidades temporárias 

e em condições de excepcional interesse público (Lei 8.745/1993), mas há vários anos 

desempenham funções de caráter permanente no cotidiano da instituição, em substituição ao 

trabalho efetivo que se esvazia por meio de aposentadorias ou outras formas de evasão. 

Apresentamos, na sequência, alguns dados que exemplificam a atual situação do trabalho 

temporário no IBGE.  

Ao final dos anos 1980, o IBGE tinha pouco mais de 13.600 trabalhadores efetivos. Em 

dezembro de 2017, eles chegaram a 5.430, ou seja, o IBGE perdeu cerca de 60,15% do seu 

quadro de efetivos no período. Na tabela abaixo, apresentamos os dados sobre a evolução da 

força de trabalho no IBGE nos últimos 10 anos. Consideramos esse recorte, pois ele permite 



mostrar que a necessidade de pessoal no órgão não diminuiu com os processos de 

informatização do processo de trabalho.  

Fonte: SDA-IBGE – elaboração própria 

 

Entre Janeiro de 2008 e Dezembro de 2017, o número total de trabalhadores ativos do 

IBGE passou de 9.525 para 10.479, um aumento de 10% (sem contar outras formas de trabalho 

precário, como terceirização, consultorias e trabalho estágio). Durante o período, poucos foram 

os momentos em que a força de trabalho ativa ficou abaixo de 10 mil trabalhadores, sendo que 

a média girou em torno de 10.351 servidores.  

O número de trabalhadores efetivos caiu de 7.346 para 5.430, uma redução de 26,08%. 

Desagregando os dados entre os cargos de nível intermediário (NI) e de nível superior (NS), 

percebemos uma redução de 35,35% de servidores de NI (sai de 5.771 para 3.731) e um 

aumento de 7,87% de servidores de NS (vai de 1.575 para 1.669). O número de APMs, por sua 

vez, tem um crescimento extraordinário: sai de 2.179 para 5.049, um crescimento de 131,71% 

no mesmo período. 

É fundamental perceber que são as variações no número de APMs que provocam as 

oscilações do número total da força de trabalho ativa do IBGE, uma vez que a tendência 

predominante entre os ativos é de queda. Porém, essas oscilações não decorrem de eventual 

sazonalidade das pesquisas, mas do prazo de vigência dos editais de Processos Seletivos 

Simplificados (PSS) do IBGE. As linhas verticais vermelhas indicam a data de lançamento dos 

últimos PSS do órgão. As inflexões mais acentuadas (para mais ou para menos) do número de 



APMs estão próximas do lançamento destes editais, demonstrando que não há relação da 

contratação temporária com a sazonalidade das pesquisas. A fim de manter a capacidade de 

produção do Instituto, a direção se vê obrigada a lançar sempre um novo edital de PSS assim 

que se finda a vigência do anterior. Não é por outro motivo, que o prazo máximo de vigência 

do contrato foi ampliado de 2 anos para três anos em 2016.  

O IBGE acabou convertendo o trabalho temporário em uma necessidade permanente 

que se reproduz em escala ampliada, como podemos ver no gráfico 2. Se, em 2007, o edital de 

PSS previa 3.000 vagas, em 2016, essa previsão foi aumentada para 7.500. De Junho de 2014 

para cá, o contingente de APMs, que vinha em tendência sempre crescente, superou o número 

de concursados de nível intermediário. Mesmo a acentuada queda ocorrida no segundo semestre 

de 2016 não foi capaz de reverter a predominância do trabalho temporário que, inclusive, foi 

rapidamente retomada com as contratações possibilitadas pelo último PSS (2016).  

Fonte: SDA-IBGE – elaboração própria 

 

A predominância do trabalho temporário sobre o concursado no IBGE também pode ser 

visualizada a partir da análise de como a força de trabalho ingressa no órgão. Os dados da tabela 

1 mostram o quantitativo de ingressos de trabalhadores efetivos e de APMs no IBGE nos 

últimos anos.  

 

 



 

Tabela 1 - Número de ingressos de efetivos e APMs por ano no IBGE 

Ano Efetivos APMs Total 
APMs 

/ Total (%) 

2006 635 1.370 2.005 68,33 

2007 39 1.490 1.529 97,45 

2008 123 3.159 3.282 96,25 

2009 7 2.683 2.690 99,74 

2010 281 1.827 2.108 86,67 

2011 3 3.576 3.579 99,92 

2012 172 2.914 3.086 94,43 

2013 - 3.951 3.951 100,00 

2014 625 4.942 5.567 88,77 

2015 24 2.079 2.103 98,86 

2016 608 1.628 2.236 72,81 

2017 338 3.365 3.703 90,87 

Total 2.855 32.984 35.839 92,03 

       Fonte: BEP-MPOG; Magni (2016) 

 

A tabela demonstra a extrema dependência do trabalho temporário que o IBGE criou 

para si mesmo. No período, ingressaram no Instituto quase 36 mil trabalhadores, dos quais 

92,03% eram APMs. Para se ter uma ideia do grau de rotatividade que isso significa para a 

força de trabalho do IBGE, o número de trabalhadores temporários que passaram pelo órgão 

nestes últimos doze anos é três vezes superior ao quadro atual da força de trabalho ativa 

(efetivos e APMs). Se levarmos em consideração os dados desde 1997, foram mais de 47.344 

ingressos de trabalhadores temporários no IBGE (Magni, 2016). 

Isso faz do IBGE um dos principais órgãos de todo o serviço público federal que 

depende de contínua contratação temporária, funcionando como um verdadeiro laboratório da 

precarização. Em termos de contratação temporária, o IBGE só perde para o setor da Educação 

(professores dos três níveis de ensino da rede federal) e para o setor da Saúde (principalmente 

médicos residentes e de programas temporários, como o Mais Médicos). 

Ao longo do tempo, o esvaziamento do quadro efetivo do IBGE impactou diretamente 

a composição da força de trabalho ativa nas agências. Vimos, acima, como a proporção de 

trabalhadores temporários em relação aos efetivos foi aumentando ao longo do tempo. Em 

2017, O IBGE não possuía nenhuma Unidade Estadual (UE) em cujas agências havia mais 

trabalhadores efetivos do que trabalhadores temporários em atividade, ou seja, na rede de coleta, 



os trabalhadores temporários já são maioria consolidada. A maioria das agências do IBGE 

possui até três trabalhadores efetivos. Em 2017, o IBGE chegou a ter quatro agências 

funcionando sem nenhum trabalhador efetivo. A tabela 2 expõe um retrato dessa situação: 

 
                                                     Fonte: SDA-IBGE 

 

A situação acima tende a se agravar se levarmos em consideração o fato de que metade 

dos efetivos do IBGE terão condições de se aposentar nos próximos dois anos. Atualmente, 

mais de 30% dos efetivos do órgão recebem abono permanência.  

Dois outros elementos contribuem para afastar a tese de que a contratação temporária 

tem relação com a sazonalidade das pesquisas: o programa de trabalho da Diretoria de Pesquisas 

(DPE) e a carga de trabalho anual, ambos para as Unidades Estaduais.  

O cronograma da DPE de 2018 demonstra que a maior parte das pesquisas para as 

Unidades Estaduais são mensais ou contínuas8. São pesquisas que produzem informações 

conjunturais de grande relevância para a análise macroeconômica: pesquisas econômicas 

mensais (comércio, serviços, indústria, construção civil), índice de preços (INPC e IPCA), 

produção agrícola (LSPA), PNAD Contínua (taxa de desemprego, subutilização da força de 

trabalho, renda do trabalho, IDH), entre outros.  

Calculamos o peso das pesquisas de caráter mensal ou contínuo sobre o total da carga 

anual de trabalho das Unidades Estaduais do IBGE.  Para isso, definimos como de caráter 

mensal e contínuo as pesquisas econômicas mensais e a PNAD Contínua, que tem periodicidade 

ininterrupta e são aquelas às quais os trabalhadores temporários estão normalmente vinculados.   
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N° % N° % N° %

0 RJU 2 0,34 4 0,69 4 0,69

1 RJU 35 6,01 45 7,76 40 6,92

2 RJU 174 29,90 186 32,07 189 32,70

3 RJU 160 27,49 139 23,97 140 24,22

4 RJU 98 16,84 102 17,59 100 17,30

5 RJU 56 9,62 44 7,59 50 8,65

6 a 10 RJU 47 8,08 50 8,62 48 8,30

10 ou + RJU 10 1,72 10 1,72 7 1,21

Total 582 100 580 100 578 100

Ag. s/ APM 16 2,75 8 1,38 8 1,38

Jan/17 Jun/17 Dez/17
N° RJU na Ag.

Tabela 2 - Distribuição das agências, segundo o 

número de trabalhadores efetivos ativos



Como podemos ver na tabela 3, nos últimos três anos, entre 77,63% e 80,29% dos 

questionários coletados nas Unidades Estaduais foram de pesquisas de periodicidade mensal ou 

semanal (índice de preços, pesquisas econômicas mensais, PNAD Contínua). Só a PNAD 

Contínua passou de ¼ para ⅓ do peso dos questionários do IBGE no país. No período, apenas 

5 Unidades Estaduais tiveram redução relativa na sua carga de trabalho de pesquisas contínuas, 

mas, no Brasil, houve um crescimento de 3,43%.  

 
                                                                      Fonte: SDA – IBGE – elaboração própria 

 

Como se vê, diante do cenário de constantes restrições e cortes orçamentários, o IBGE 

optou por depender cada vez mais do trabalho temporário para cumprir seu plano de trabalho 

em expansão. A consequência foi a institucionalização de uma espécie de ajuste fiscal 

2015 2016 2017 Cresc. (%)

AC 84,33 94,67 95,01 12,66

AL 75,56 83,69 84,94 12,42

AP 57,04 81,64 83,04 45,57

AM 68,22 81,00 81,94 20,11

BA 81,43 79,97 80,50 -1,14

CE 80,98 86,39 86,60 6,94

DF 84,72 92,00 92,34 8,99

ES 81,42 87,37 88,15 8,27

GO 74,66 82,35 83,23 11,48

MA 83,87 89,34 89,32 6,50

MT 72,75 76,47 75,25 3,43

MS 78,82 85,82 86,68 9,97

MG 78,36 73,53 74,18 -5,34

PR 71,23 75,33 87,02 22,18

PB 62,74 73,52 74,75 19,13

PA 76,14 86,96 76,39 0,33

PE 85,64 85,32 85,84 0,24

PI 61,87 72,35 73,38 18,61

RJ 85,47 84,05 84,59 -1,04

RN 61,60 71,67 72,36 17,47

RS 80,36 76,39 76,78 -4,46

RO 64,82 81,41 82,34 27,03

RR 66,97 86,68 87,77 31,07

SC 68,31 71,80 72,71 6,45

SE 81,82 90,05 71,37 -12,76

SP 74,09 70,17 90,12 21,64

TO 59,13 72,79 74,22 25,52

BR 77,63 79,62 80,29 3,43

Proporção (%) das pesquisas 

contínuas sobre o total de 

pesquisas, por Unidade Estadual do 

IBGE (2015-2017)



permanente em pequena escala. A consequência disso é um aumento progressivo da carga de 

trabalho suportada especialmente pelos trabalhadores temporários, com remuneração menor e 

condições de trabalho mais precárias.  

A tabela 4 mostra as despesas com a contratação temporária no IBGE nos últimos sete 

anos. De 2011 a 2017, as despesas anuais do IBGE com contratação temporária passaram de 

R$ 43 milhões para R$ 110 milhões, um crescimento de 155,2% em termos nominais e de 

76,7% em termos reais (descontada a inflação do período). No mesmo período, o número médio 

anual de APMs em atividade no órgão cresceu 65,8%. O custo médio anual de cada trabalhador 

temporário passou de R$ 14 mil para R$ 22 mil, um crescimento nominal de quase 54%, e um 

aumento real de apenas 6,6%. No período, o salário mensal dos APMs saiu de R$ 850 para R$ 

1.250, crescendo nominalmente 47%, com ganho real de 5,7%.  

Fonte: MPOG; Magni (2016) – elaboração própria 

 

Associada às informações acima sobre a carga de trabalho, percebe-se como a real 

justificativa pela expansão do trabalho temporário no IBGE não foi a periodicidade ou a 

temporalidade das pesquisas, mas o fato de que o trabalho temporário é mais barato. Esta é a 

principal razão do ponto de vista orçamentário.  

 

No período, o custo médio de um trabalhador temporário era aproximadamente seis 

vezes menor do que o custo médio de um trabalhador efetivo (Magni, 2016). Este conjunto de 

elementos levou a um significativo número de trabalhadores temporários a aderirem à greve de 

2014 dos trabalhadores do IBGE, ocasião em que a direção do órgão decidiu demitir quase 180 

deles. 

 

4. A greve de 2014: passo-a-passo da negação de um direito 

 

A greve de 2014 estendeu-se por 79 dias. A direção do IBGE procedeu à judicialização 

logo no início. Ao adotar como mote a resistência à precarização do instituto, a greve envolveu 

tanto servidores efetivos como temporários. Além da repressão e retaliação destinada ao 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Var. 

nominal (%)

Var real 

(%)

Total (R$) 43.246.654 56.241.459 81.487.329 101.635.468 100.839.110 103.671.609 110.383.190 155,20 76,70

Média anual de temporários 3.004 4.050 4.561 4.752 5.328 4.936 4.981 65,80 x

Despesa média anual por temporário (R$) 14.396 13.886 17.866 21.387 18.926 21.003 22.161 53,90 6,60

Salário mensal dos temporários (R$) 850 850 1.020 1.020 1.020 1.250 1.250 47,05 5,76

Tabela 4 - Despesas com contrato temporário no IBGE (2011-2017)



conjunto dos envolvidos, em meio ao processo grevista, foram demitidos, pela direção do 

IBGE, 179 contratados que aderiram à greve para reivindicar melhores condições de trabalho e 

remuneração. Aproveitando-se da extrema fragilidade dos seus contratos de trabalho, 

associados não somente a baixos salários e direitos ínfimos, mas sujeitos ainda a aspectos de 

extrema precariedade como a renovação mensal, os gestores demitiram trabalhadores em greve 

por baixa produtividade e assiduidade. Mascararam a afronta ao direito de greve por meio de 

uma série de manobras (ameaças, substituição de avaliadores, manipulação de notas e alteração 

de avaliações, etc), que são detalhadas na sequência. 

 

4.1 Tentativa de cooptação 

 

Tão logo deflagrada a greve, a direção do IBGE encaminhou uma “Carta da direção aos 

servidores do IBGE”9, em que afirmava que afirmava que o “uso do trabalho temporário” era 

de “grande valia” para a instituição, que concedia todos os benefícios previstos em lei e que a 

situação desses trabalhadores não seria de precarização, uma vez que “a maioria dos 

temporários se mantém na Instituição até o limite de tempo permitido por lei” (IBGE apud 

ASSIBGE, 2014, p. 2).  

Que o recurso ao trabalho temporário é de grande valia para a instituição ficou claro 

pelos dados apresentados acima. Na tentativa de dizer que não se tratava de uma forma 

precarizada de trabalho, a direção do órgão comete o “ato falho” de dizer que a maioria dos 

trabalhadores temporários ficava até o limite legal de tempo de contrato, demonstrando que a 

contratação deles não tem vinculação com o caráter temporal ou necessidade excepcional do 

trabalho no instituto. Este recurso da direção não foi suficiente e os trabalhadores seguiram em 

greve. 

 

4.2 O processo de demissão 

 

No início, de Junho de 2014, os trabalhadores temporários paralisados começaram a 

receber ameaças (verbais e por e-mail) de que seus contratos não seriam renovados, caso 

continuassem em greve.  

No dia 18 de Junho, um e-mail da presidente do IBGE pedia aos chefes de Unidades 

Estaduais a listagem dos trabalhadores temporários que estavam em greve e dava orientações 

                                                           
9 Boletim Interno n° 33, de 27 de Maio de 2014. 



para os casos em que o chefe imediato do trabalhador temporário também tivesse aderido ao 

movimento: “durante o período que o avaliador estiver em greve, proponho que a avaliação 

seja feita pelo chefe da Unidade, seu substituto ou GPS. Peço, para essas situações, que seja 

indicado o nome do servidor (nome/matrícula) que passará a ser o avaliador” (Bivar apud 

ASSSIBGE, 2014, p. 3). 

A substituição do avaliador dos trabalhadores temporários aparentemente buscava 

garantir que as avaliações dos trabalhadores não grevistas continuassem ocorrendo 

normalmente, mas, como veremos, permitiu que a direção central desligasse diretamente os 

trabalhadores temporários em greve. 

A primeira ação da direção central para que isso fosse possível foi não registrar falta-

greve no controle eletrônico de ponto dos trabalhadores paralisados, deixando inicialmente os 

dias sem registro de frequência no sistema como faltas comuns. Na medida em que a greve 

continuava e impactava a divulgação das pesquisas do IBGE, a direção do órgão decidiu 

enfraquecer o movimento paredista a partir da demissão dos trabalhadores temporários que 

estavam paralisados. A ordem veio da presidente do órgão e foi repassada pelo coordenador de 

recursos humanos, cujo despacho dizia: “em atendimento à determinação da Sra. Presidente 

presente no memorando PR 06/2014, informamos que estamos tomando providências para 

não-renovação dos contratos dos APMs que apresentam baixa assiduidade e produtividade. 

[...]. Informo que os contratos não serão renovados diretamente pela CRH no Sistema” 

(Malheiros apud ASSIBGE, 2014, p. 5). 

Ao deixarem de incluir falta-greve no controle eletrônico de ponto dos trabalhadores 

temporários paralisados, deixando a ausência de registro como falta comum, a direção do órgão 

procurou mascarar a demissão deles por meio dos critérios de “baixa assiduidade e baixa 

produtividade”. Na prática, isso significou o não reconhecimento do direito de greve aos 

trabalhadores temporários, pois não há produção e frequência quando se está em greve.  

Mas não foi só isso. Vários trabalhadores temporários que estavam greve já haviam 

recebido avaliações e notificações de seus contratos de trabalho haviam sido renovados. A 

respeito disso, a ASSIBGE relatou o seguinte:  

“no dia 01 de Junho, o trabalhador temporário recebeu duas mensagens do IBGE: uma 

atribuindo as notas da avaliação de desempenho para o período de 10/05 a 08/06 e 

outro confirmando a renovação do seu contrato por mais um mês (08/07). No dia 27 

de junho, o mesmo trabalhador – que esteve em greve durante todo este período – 

recebeu uma mensagem do IBGE refazendo a avaliação de desempenho anterior para 

o mesmo período (de 10/05 a 08/06), atribuindo notas menores. No dia 01 de Julho, 

ele recebeu outra mensagem que o seu contrato fora rescindido. Notem que este email 

comunica uma rescisão que vale para o começo do mês anterior, ou seja, uma 

“rescisão retroativa” com base em um período de quase dois meses antes. Este 



procedimento foi padrão para todos os trabalhadores temporários demitidos” 

(ASSIBGE, 2014, p. 6). 

 

Posteriormente, a posição oficial da direção do IBGE foi negar que se tratasse de 

demissões, mas de desligamentos normais por falta de assiduidade e de produtividade, 

afiançando-se na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho de que o trabalhador 

temporário não possui garantia à estabilidade de emprego. Segundo o órgão, não demitir o 

trabalhador temporário em greve corria o risco de se configurar improbidade administrativa por 

poder “transformar contratos por tempo determinado em contratos por tempo indeterminado” 

(IBGE idem, p. 7). Mas como é possível essa transformação se o tempo máximo do contrato de 

trabalho é de 3 anos?  

Resta evidente que a decisão da direção do IBGE em demitir os trabalhadores 

temporários foi interferir no seu legítimo direito à greve com o intuito de enfraquecer o 

movimento paredista. Contudo, esta decisão se desdobra para o futuro, como um recado de 

quem nega até mesmo o direito de resistência contra a situação precária de trabalho à 

praticamente metade da força de trabalho em atividade no IBGE. 

 

5. O cenário pós-greve: crise, contrarreformas e piora nas relações de trabalho 

 

Do ponto de vista dos direitos trabalhistas e sociais, a fase inaugurada em 2015, na qual 

se aceleram as contrarreformas, desponta como a etapa mais aguda do movimento de destruição 

dos avanços sociais inscritos no texto constituinte. Ao rumar para a minimização da proteção 

social e para uma regulação mais flexível das relações entre capital e trabalho, em um mercado 

de trabalho estruturalmente desigual e precário, as várias medidas aparentam destinar 

dramáticas consequências sobre a economia e a sociedade. 

As repercussões das diversas medidas de contrarreformas já se fazem sentir sobre o 

Estado. A pressão por sucessivos cortes orçamentários envolve a extinção de órgãos públicos, 

programas e projetos em diversas áreas. Acelera a substituição do núcleo estável de servidores 

por trabalhadores precários, utilizando-se dos instrumentos legislativos previamente existentes 

e da construção de outros dispositivos que preveem a dispensa de servidores - programas de 

demissão voluntária, licenças não remuneradas, redução de jornadas com redução de salários, 

extinção de cargos vagos, demissão por insuficiência de desempenho, etc. - contribuindo para 

a piora das relações de trabalho no setor.  

Na relação entre Estado e população, o servidor público desenvolve papel crucial no 

acesso a serviços essenciais, sobretudo aos segmentos sociais menos abastados, cuja capacidade 



de buscá-los no mercado é mais restrita. A debilidade de recursos orçamentários e de pessoal, 

a restrição de direitos, o aviltamento salarial, a piora nas condições de trabalho e, sobretudo, os 

processos de substituição de trabalho estável por precário, são questões que degradam a 

capacidade de ação do Estado. Destinam, portanto, instabilidade aos serviços públicos e 

contribuem para esvaziar sua finalidade social. 

O caso da greve de 2014 dos trabalhadores do IBGE expressa dramaticamente o grau 

de discricionariedade do empregador para com empregados em situação de precariedade no 

poder público. A massificação do trabalho temporário no IBGE é um processo de inversão da 

relação entre exceção e regra universal, no qual a exceção se normaliza paulatinamente, 

tornando o órgão dependente do que deveria ser excepcional. Ao mesmo tempo, lhes nega o 

direito de organização e luta por melhorias nas condições de trabalho e remuneração, podendo 

puni-los com a demissão sem qualquer responsabilização e contrapartida.  

O avanço da precarização exigirá novas formas de articulação de todas as categorias de 

trabalhadores das esferas pública e privada. Melhora das condições de trabalho e vida só será 

alcançada com um novo e difícil ciclo de lutas.  

As mudanças recentes nas relações de trabalho no Brasil têm o sentido de destruir os 

pilares essenciais do direito do trabalho, associadas a medidas que restringem as possibilidades 

de planejar e executar serviços públicos. Estas ações trazem implicações importantes sobre as 

possibilidades de resistência do funcionalismo e para a formulação e execução de políticas 

públicas no país. 
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