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Boletim do Sindicato dos Trabalhadores Ativos, Aposentados e Pensionistas do Serviço
Público Federal no Estado de Minas Gerais - FEVEREIRO - 2021

 
Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público protocola mandado de segurança 

no STF contra a tramitação da PEC 32 
A Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público (Servir Brasil) propôs, no dia 12/02, Mandado de 

Segurança, no Supremo Tribunal Federal (STF), contra a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 32/2020 – a Reforma Administrativa. 
O Mandado de Segurança nº 37.688 foi impetrado com pedido de liminar contra atos do presidente da Câmara 

dos Deputados, Arthur Lira (PP/AL), e do ministro da Economia, Paulo Guedes. O objetivo é que Lira suspenda a 
tramitação da Reforma Administrativa até que sejam publicados todos os documentos que instruíram a proposta. 
A ação alega a impossibilidade de tramitação da PEC 32 sem a apresentação – amparada por direito líquido e 

certo ao devido processo legislativo – dos documentos que a embasaram. 
O site criado pelo Ministério da Economia para, supostamente, dar acesso a estudos e pareceres que 
subsidiaram a PEC 32 traz informações incompletas e insuficientes para o debate sobre a administração pública. 

Para a Servir Brasil, o direito ao devido processo legislativo foi violado. Os parlamentares não tiveram acesso aos 
documentos que instruíram a proposta, imprescindíveis à adequada apreciação e legítima votação da reforma 
constitucional. 

O texto encaminhado pelo Poder Executivo, que não tem previsão de impacto orçamentário e financeiro, 
provoca mudanças profundas para os futuros e atuais servidores. São alterações significativas nos direitos e nas 
prerrogativas do funcionalismo. 
 

Iniciativa 
Em outubro de 2020, os integrantes da Servir Brasil impetraram o Mandado de Segurança 37.488, no STF, com 
o objetivo de obstar a tramitação da reforma administrativa sem a divulgação de todos os elementos que 

subsidiaram a elaboração do texto apresentado pelo Ministério da Economia, especialmente aqueles que tratam 
dos impactos orçamentários da proposta. 
O ministro do STF Marco Aurélio Mello pediu informações ao então presidente da Câmara dos Deputados, 

Rodrigo Maia (DEM/RJ), sobre a tramitação da PEC 32. Maia disse que não daria andamento à proposta 
enquanto as deliberações presenciais na Casa não fossem retomadas. Os trabalhos foram interrompidos por 
conta da pandemia da Covid-19. 

 
PEC 32 pode surtir consequências negativas 
O texto propõe diversas mudanças na administração e no serviço público. Entre outros pontos, cria novos 

vínculos empregatícios; reduz o quadro de servidores com estabilidade; estabelece uma nova avaliação de 
desempenho com caráter rescisório; transfere para servidores temporários atribuições de servidores efetivos e 
viabiliza a extinção, transformação e fusão de entidades da administração pública autárquica e fundacional por 

meio de decreto da Presidência da República. 
 

Mais uma vez o governo faz ataque aos servidores e trabalhadores 

O senador, Paulo Paim (PT-RS), que trabalha em defesa do serviço público manifestou sua opinião sobre o texto 
da Proposta de Emenda à Constituição (PEC 32/20), que trata da reforma administrativa apresentada pelo 
governo federal.  

Parada desde setembro quando chegou à Câmara dos Deputados, a proposta de reforma deve voltar a tramitar 
depois do recesso de Carnaval.  
No último dia 09/02, o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), encaminhou a matéria à Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), que será instalada após o feriado. A CCJC será responsável pela 
análise da admissibilidade da proposta.  
“A reforma administrativa focada na redução de gastos públicos, está apenas preocupada com a redução de 

gastos. O governo não está preocupado com os servidores, não está preocupado com emprego, e mais uma vez, 



faz ataque aos servidores e trabalhadores, deixando de lado o que realmente importa que é, a reforma 
tributária, a primeira reforma que esse país deveria ter feito, e não fez até hoje, e queremos uma reforma 
tributária, justa”, afirma o Senador.  

A PEC 32/2020 veio com o objetivo de alterar as regras para os futuros servidores dos poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário da União, estados e municípios, com o argumento de que assim, reduziria gastos 
públicos.  

Mas como toda história tem dois lados, a reforma administrativa não é vista como uma forma de reduzir a 
despesa pública, e nem diminuir impostos, segundo acredita os servidores públicos, parlamentares e entidades 
de classe. A reforma administrativa afeta não somente os futuros servidores, mas também, os atuais servidores 
públicos. “Imediatamente, temos o enfraquecimento da estabilidade, pois a perda do cargo poderá ocorrer após 

decisão judicial colegiada em segunda instância, quando ainda há possibilidade de recurso, ou pela avaliação de 
desempenho”, completa.  
Para o senador, a reforma põe em risco não somente os servidores públicos, mas sim, todo o serviço público, 

prejudicando principalmente a população.  
A aprovação da reforma administrativa pode ter efeitos para os servidores e empregados públicos em atividade, 
tais como prejuízos para os Regimes Próprios de Previdência Social e redução das equipes de trabalho.  

“A proposta apresentada, retira da Constituição direitos básicos dos servidores, acaba com direitos jurídicos 
únicos, abrindo caminho para a adoção de terceirização e de ampliação de medidas dos contratos temporários, 
ela, na verdade, fere de morte a estabilidade, retrocedendo ao cenário anterior à Constituição Federal de 1988. 

Digo sempre, estava lá, fui constituinte, e sei a importância que foi aquele pacto”, afirma.  
“Essa proposta coloca em risco a continuidade das políticas públicas, já que aumenta o risco de demissão em 
cada mudança de governo, digo que a estabilidade é fundamental. Retira a estabilidade é um prejuízo enorme, 

com essa lógica que defendo, sem estabilidade vai demitir mais, quero que as pessoas entrem por concurso” 
pontua o senador.  
A estabilidade é um dos pontos que o governo pretende fazer alterações. Conforme o texto da PEC, carreiras 

típicas de Estado terão estabilidade após três anos. No entanto, a estabilidade não será conquistada de acordo 
com o modelo atual. Isso porque o texto prevê uma etapa nomeada de vínculo de experiência que deverá ser 
desempenhada durante no mínimo de 2 anos. Em seguida, o servidor deverá ficar mais um ano no cargo para 

adquirir a estabilidade.  
Apesar da alegação do governo de que a Reforma Administrativa só valerá para quem ingressar no setor público 
a partir da promulgação da Emenda Constitucional, o senador afirma que a proposta afetará vários direitos dos 

atuais servidores.  
 

Autonomia do BC enfraquece política econômica do governo, diz Dieese 

A Câmara dos Deputados aprovou nessa quarta-feira, 10, o texto-base do Projeto de Lei Complementar (PLP) 
19/19, que trata da autonomia do Banco Central (BC). Aprovado no Senado em novembro do ano passado, a 
proposta segue agora direto para sanção presidencial. Para entender os reflexos do que essas mudanças devem 

significar na prática, o Dieese elaborou uma síntese especial sobre o tema. No documento, o departamento 
destaca que a justificativa dos defensores da autonomia do BC seria o de evitar riscos de interferência do 
governo na política monetária do país, principalmente em períodos eleitorais. Mas, na prática, alerta o Dieese, a 
proposta aprovada vai representar o enfraquecimento dos mecanismos de política econômica à disposição do 

governo eleito pela população. Perde a democracia, perde o povo brasileiro.  
O enfrentamento de problemas graves do país ligados à desigualdade, desemprego, renda, poder de compra e 
serviços públicos deixam de ser regulados pelos governos eleitos. Em sua síntese, o Dieese explica que estados 

nacionais costumam contar com um conjunto de instrumentos de política econômica que podem ser usados para 
promover políticas públicas que garantam crescimento econômico, gerem empregos, forneça crédito, controle o 
nível de preços, aumente a renda da população e melhore serviços públicos, como saúde e educação.  

Com as mudanças, o BC deixará de ser vinculado ao Ministério da Economia, ou a qualquer outro ministério e 
ganha status de Autarquia de Natureza Especial. O período dos mandatos do presidente e dos diretores do 
Banco Central passa a não coincidir com o mandato do presidente da República.  

 
Aumento da desigualdade e concentração de renda 
O Dieese destaca ainda um estudo do Banco Mundial que identifica uma ligação entre o aumento da 

desigualdade com determinados arranjos das instituições responsáveis pela política monetária de um país. Nessa 
análise, foi constatado que governos eleitos são mais propensos a realizar políticas voltadas à distribuição de 
renda. Já a autonomia dos bancos centrais seria fator de enfraquecimento da capacidade de implementação de 

políticas macroeconômicas e tendem ainda a perder transparência na política fiscal.  
Tal arranjo beneficia proprietários de ativos financeiros, prejudica investimentos com políticas de bem-estar 
social e pode ainda expandir o risco de desemprego, aumentando a possibilidade de reformas que retiram e 



flexibilizam direitos trabalhistas. Outro efeito direto disso é uma concentração cada vez maior de renda. Na 
prática, haverá impacto positivo sobre a renda de proprietários de ativos e negativos sobre as rendas de 
trabalhadores e cidadãos em geral. 

No Brasil, o lobby do sistema financeiro sempre fez com que o Banco Central atuasse no controle da inflação 
através de juros exorbitantes, sem preocupação com os impactos negativos sobre a economia e o emprego. O 
PLP que dá autonomia ao BC está formalizando essa prática e engessando ainda mais uma das ferramentas de 

política econômica do governo.  
 
Luta para frear retrocessos 
O Dieese ainda chama atenção para a política fiscal, fragilizada no Brasil a partir da aprovação da Emenda 

Constitucional (EC) 95/16, do teto de gastos, que limitou por 20 anos investimentos públicos engessando o 
orçamento para saúde, educação, previdência, enquanto libera cada vez mais verbas para o pagamento de juros 
da dívida pública. Os beneficiários diretos são, mais uma vez, as instituições financeiras. 

Enquanto isso, a maioria da população segue ameaçada com políticas ultraneoliberais de austeridade que 
promovem o desmonte dos serviços públicos, retiram direitos, aumentam o desemprego, ampliam a pobreza e a 
vulnerabilidade de milhões de cidadãos. Só a luta e unidade do povo brasileiro serão capazes de frear tantos 

retrocessos.  

 

 
Em meio a emergência sanitária provocada pela pandemia de Covid-19, aliada à crise econômica, os servidores 

públicos estão na linha de frente, combatendo o vírus às custas de suas próprias vidas. Mas não é só lá que 
estão. Os servidores seguem trabalhando ativamente para manter o País funcionando, de forma a garantir 
atendimento a todos e todas. Sua atuação assegura à população — que financia toda essa estrutura com os 

seus impostos — atendimentos que, se dependessem somente da iniciativa privada, seriam mais caros, injustos 
e excludentes.  
O ataque que os trabalhadores vêm sofrendo nos últimos anos é fomentado justamente por aqueles que se 

beneficiariam com privatizações: grandes empresários e políticos ultraneoliberais. A culpa da crise econômica 
não é do serviço público e isso já está mais do que provado. Não podemos permitir que esse projeto de 
desmonte do Estado siga e deixe milhões de brasileiros e brasileiras desamparados. 

#SINDSEPMG  
#NaoAReformaAdministrativa  
#ImpeachmentBolsonaroUrgente  

#EuDefendoOServicoPublico  
#EuDefendoOBrasil 


