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

O tema “reforma” do Estado é recorrente na agenda pública brasileira. Porém, os problemas do Estado nem 
sempre estão bem definidos. Sem tal definição, é impossível apresentar propostas positivas. 

Este é o caso da atual proposta de Reforma Administrativa, com a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 
32/2020. Seus defensores afirmam que as despesas com servidores públicos no Brasil inviabilizam os 
investimentos públicos e que esta reforma fará o país voltar a crescer com o aumento da confiança do setor 

privado.  
No entanto, ao reduzir o consumo dos servidores públicos, a reforma pode ter justamente o efeito contrário. 
Isso porque não se propõe a discutir os impactos que a redução da capacidade do serviço público terá nos 

direitos sociais, bem como seu impacto bem estar, na produtividade e no crescimento econômico de longo 
prazo. O debate em torno da reforma também se aproveita para desqualificar os servidores.  
 

E houve “explosão” dos vínculos no setor público nos últimos anos?  
O número de servidores federais civis ativos de fato cresceu nos anos 2000, até 2014 aproximadamente, mas 
ainda está abaixo, em termos absolutos, do número de servidores nesta esfera que o país possuía em 1991. 
Ainda, comparações internacionais mostram que o Brasil é um dos países com menor taxa de crescimento do 

emprego no setor público na América Latina e Caribe e que o crescimento dos vínculos no setor público também 
tem ficado abaixo do crescimento dos vínculos no setor privado. O Brasil não tem um número elevado de 
servidores em proporção da população ou do total de trabalhadores: temos 12,1% de empregados no setor 

público no total de trabalhadores, contra 21,3% dos países da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
 

E é verdade que os servidores são privilegiados?  
Um exame detalhado do serviço público por esferas, poderes, tipos de contratação e carreiras mostra ser muito 
difícil falar em servidor público enquanto categoria homogênea, muito menos enquanto grupo privilegiado. Com 

frequência no debate público dá-se exemplo das carreiras do Judiciário, enquanto a grande maioria dos 
servidores está no Executivo municipal, com funções e condições de trabalho bem específicas. 
De fato, os salários do setor público são superiores aos do setor privado. No entanto, a maioria das 

comparações realizada com o setor privado não considera a maior escolaridade dos servidores públicos.  
Além disso, essas médias cobrem grupos bastante heterogêneos, e muitos cargos públicos não são facilmente 
comparáveis a empregos no setor privado. 

 
Salários 
Ainda sobre salários, outra frequente estratégia é comparar salários iniciais de servidores com salários iniciais de 

trabalhadores do setor privado, sem considerar que embora os salários iniciais sejam bem mais baixos no setor 
privado em algumas carreiras, a diferença entre os salários do setor privado e público tende a se reduzir ao 
longo das carreiras. 

Outra frequente estratégia argumentativa é alardear que o salário dos servidores está acima da média 
internacional. Porém, o prêmio salarial do setor público (a diferença percentual da remuneração média dos 
servidores em relação à remuneração dos trabalhadores da iniciativa privada) no Brasil é de 18%, sendo a 

média internacional de 16%.  
Comparar as médias salariais de servidores municipais, estaduais e federais a este prêmio médio internacional, 
sem também fragmentar a análise a nível internacional por tipos de carreiras ou atribuições das diferentes 

esferas não faz sentido. Comparações deste tipo requerem cuidado até mesmo na comparação com outros 
países federalistas, já que os países organizam seus serviços públicos de diferentes formas e possuem diferentes 
estruturas de mercado de trabalho. 



Vale considerar que o Brasil apresenta um mercado de trabalho altamente fragilizado e precarizado, muito 
diferente do quadro da maioria dos países no Norte Global. Assim, o setor público de fato se destaca 
positivamente. Neste contexto, buscar reduzir as diferenças ao rebaixar as condições de trabalho dos servidores 

não representará uma melhoria efetiva do quadro geral. 
Assim, o erro de diagnóstico em que baseia a reforma – que considera os servidores públicos como um todo 
privilegiado, homogêneo e excessivo – faz com que as propostas de precarizar o serviço público, acabar com a 

estabilidade, entre outras contidas na PEC 32/2020 tendam a piorar a qualidade do emprego público para 
resolver um problema mal analisado. 
 

Redução de salário e jornada de servidores públicos avança no Congresso 
A proposta de Emenda Constitucional 186/19 (PEC Emergencial), que prevê mecanismos de ajuste fiscal para a 
União, estados e municípios avança no Congresso e pode ser aprovada nas próximas semanas. O texto abre 
possibilidade de redução de salário e jornada de servidores públicos em períodos de crise financeira, e foi 

colocado como condição da equipe econômica da União para a extensão do auxílio emergencial. 
Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) confirmou que vai pautar para a próxima quinta-feira, dia 
25/02, a proposta para destravar o auxílio emergencial. A expectativa é que o relator da PEC Emergencial, 

senador Márcio Bittar (MDB-AC) apresente o seu relatório no início da próxima semana. 
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), também vem defendendo o projeto. Inclusive, 
durante a campanha para assumir o posto, deixou claro que priorizaria a pauta econômica e que essa era uma 

das principais propostas a serem aprovadas no primeiro semestre. 
Lira demonstrou novamente isso. "Pautas traçadas pelo governo continuarão firmes e sem obstáculos para que 
suas discussões e aprovações ocorram o mais rápido possível", afirmou o presidente da Casa. Arthur Lira 

também quer levar ao plenário, até junho, a reforma administrativa, um projeto de reestruturação do serviço 
público de todo o país. 
Não à PEC Emergencial! 

Não à Reforma Administrativa! 
Fora Bolsonaro! 
 

Nota de Repúdio 

 
A Diretoria Colegiada do Sindicato dos Trabalhadores Ativos, Aposentados e Pensionistas do Serviço Público 
Federal no Estado de Minas Gerais – SINDSEP-MG – se solidariza com todos (as) os (as) trabalhadores (as) da 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), e repudia veemente a série lançada pela empresa 
intitulada "Ebserh te Ajuda", que tenta desqualificar os (as) trabalhadores (as), em um momento em que o país 
contabiliza mais de 243 mil mortes em função da pandemia de Covid-19. 

  



O episódio 1, “Deveres e Obrigações”, insinua, de maneira desrespeitosa que os (as) trabalhadores (as) só 
pensam em seus direitos, esquecendo-se dos seus deveres. Isso em um momento em que os trabalhadores da 
Ebserh têm de se desdobrar para salvar vidas, muitas vezes, arriscando suas próprias vidas.   

Já o episódio 2: “Descumprimento das determinações da chefia imediata” mostra uma trabalhadora que não 
atende a solicitação do superior hierárquico, preferindo responder a um e-mail pessoal, do que atualizar as 
informações dos prontuários de clientes. A publicação é encaminhada aos e-mails dos (as) trabalhadores (as) em 

uma clara demonstração de falta de respeito.  Aliás, a falta de respeito tem sido a marca da Ebserh, que me vez 
de valorizar seus trabalhadores, “empurra com a barriga” as negociações do ACT e acena com reajuste zero e 
retirada de direitos! 
Precisamos dar um basta ao autoritarismo e à intransigência da Ebserh! E a melhor resposta deve ser a 

participação maciça de todos (as) os (as) trabalhadores (as) no Dia Nacional de Lutas, no próximo dia 1º de 
março! Vamos mostrar à empresa que quando os (as) trabalhadores (as) são desrespeitados, eles respondem 
com luta! 

Nenhum direito a menos! 
 

Análise sobre o Acórdão do STF que deferiu o percentual de 47,11% sobre parcela denominada 

PCCS 
O Plenário do STF no dia 21/8/2020, por maioria de votos (9x1), encerrou o julgamento do RE 1.023.750, em 
Repercussão Geral (quando passa a tese vencedora a ser de aplicação obrigatória),  decidindo que as vantagens 
obtidas pelos servidores públicos federais por força de sentença prolatada pela Justiça do Trabalho devem ser 
mantidas após a implantação do Regime Jurídico Único,  até que elas sejam absorvidos por reajustes posteriores, 
excetuando as revisões gerais anuais, em respeito à segurança jurídica e à vedação de rebaixamento salarial e/ou 
retrocesso social. 
Este julgamento, referente ao Tema 951 da tabela de repercussão geral, modificou entendimento anterior do STF que 
não admitia a manutenção de direitos reconhecidos pelo Poder Judiciário Trabalhista, após a mudança de regime 
celetista para o estatutário instituído pela Lei 8.112/90 (RJU). 
Portanto, esse novo entendimento do STF admite que, conforme o caso concreto examinado, a Justiça Federal deve 
manter inalterados os direitos de natureza patrimonial reconhecidos pelo Poder Judiciário Trabalhista, e que não 
foram integralmente absorvidos por reajustes posteriores.  
 
Caso Concreto 
Na questão de mérito decidida no RE 1.023.750, o Relator Ministro Marco Aurélio, diz respeito a reajuste sobre o 
“adiantamento do PCCS”, devido aos servidores vinculados ao Ministério da Previdência Social. 
Esse direito foi concedido por meio do Decreto-Lei nº 2.352/87, quando, em virtude de greve, os servidores do INSS 
obtiveram um adiantamento que seria compensado com a implantação do Plano de Carreira. 
Esse adiantamento foi mantido pelo art.  8º da LEI Nº 7.686/88, que garantiu a sua correção e a sua incorporação ao 
salário e proventos de aposentadoria. 
No entanto, os reajustes garantidos pela Lei nº 7.686/88 não foram efetivados no período de janeiro a outubro de 
1988, levando os servidores a pleitearem perante a Justiça do Trabalho esse reajuste, quando obtiveram êxito na 
Reclamatória. 
Ocorre que a Justiça do Trabalho limitou a apuração das diferenças devidas à data da implantação do Regime Jurídico 
Único, quando, por disposição constitucional, os servidores estatutários passaram a ter as suas demanda julgadas 
pela Justiça Federal. 
Em virtude desse fato foi proposta ação ordinária perante a justiça federal, objetivando a condenação da União ao 
pagamento das diferenças mensais de remuneração apuradas entre os meses de janeiro de 1991 e junho de 2010, 
referente àquele percentual que foi indevidamente suprimido. 
Passou-se, então, à discussão, que acabou agora encerrada pelo STF, da validade da sentença trabalhista, e dos 
direitos por ela assegurados, após a transposição dos servidores para o Regime Jurídico Único. 
 
Efeitos da Decisão 
Não decorre de referida decisão do STF aumento de nenhum valor para servidores públicos federais, 
que não os que foram abrangidos por essa decisão, ou com processos em situação similar. 
Apenas são destinatários do Acórdão em exame, e da tese jurídica nele firmada, os servidores públicos federais que 
antes de 1º de janeiro de 1990 (data do início dos efeitos financeiros previstos na Lei 8.112/90) eram beneficiários de 
sentenças trabalhistas transitadas em julgado e das quais tenham resultado incorporação em vencimentos, proventos 
e/ou valores de pensão de rubricas de natureza trabalhista, e que foram suprimidas no regime estatutário.  
Estas vantagens devem assim ser mantidas, com o objetivo de se evitar ocorrência de vedado rebaixamento salarial, 
mês até que sejam absorvidas integralmente por novas vantagens de natureza econômica, excluídos dos novos 
cálculos as revisões gerais anuais. 

 

 


