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

 Governo publica Medida Provisória para alterar gestão de cargos comissionados na 

administração federal 
O Governo Federal publicou, dia 15/04, Medida Provisória (MP) 1.042 que altera a gestão de cargos em 

comissão, funções de confiança e gratificações do Poder Executivo federal. A expectativa é a de que as 
mudanças de cargos, funções e gratificações ocorram até março de 2023. 
Atualmente há cerca de 115 mil cargos, funções e gratificações na administração pública federal direta, 

autarquias e fundações, sendo que, destas, em torno de 95 mil estão ocupadas. Elas estão distribuídas 
em 193 órgãos e entidades em todo o país, nos quais trabalham mais de 548 mil pessoas. 
Existem hoje 34 tipos de cargos, funções e gratificações de livre provimento, com 111 níveis 

remuneratórios distintos. A medida deve enxugar os níveis de remuneração para 72, e pode ampliar a 
mobilidade dos servidores para ocupar cargos em comissão. 
Segundo o governo, o objetivo é redesenhar a tabela de cargos e funções. Mas a MP tem relação com 

a reforma administrativa (texto em tramitação no Congresso Nacional), já que ambas iniciativas 
“buscam melhorar a gestão da administração pública, cada uma com seu escopo de abrangência. 
Dessa forma, a MP está contida no contexto da reforma administrativa, embora o que se pretende com 

a MP não dependa de mudança constitucional. 
A medida permite a transformação de cargos, funções e gratificações, por meio de Decreto editado 
pelo presidente da República e pelos ministros, desde que não implique aumento de despesa. Devem 

ser criados os Cargos Comissionados Executivos (CCE) e as Funções Comissionadas Executivas (FCE) 
que, até 2023, devem substituir parte dos atuais cargos e funções. 
Instituições federais de ensino, agências reguladoras e Banco Central, que possuem autonomia 

garantida pela Constituição e por leis específicas, ganharão flexibilidade para fazer gestão de seus 
cargos e funções, sem a possibilidade de perderem qualquer um deles para outros órgãos e entidades. 

Em 2019, o governo já havia publicado o decreto 9.725/19 determinando a extinção de 21 mil cargos e 
funções na administração federal. 

 

Cinco anos após impeachment, direitos trabalhistas ruíram e o emprego não veio 
Terceirização irrestrita. Reformas trabalhista e da Previdência. Fim do Ministério do Trabalho. O abriu 
caminho para uma destruição em série dos direitos trabalhistas no Brasil. Na verdade, o golpe de 2016, 

que culminou no impeachment de 2016, da então presidenta Dilma Rousseff (PT), não foi contra o 
governo, propriamente dito, mas contra a classe trabalhadora brasileira. As elites não suportavam mais 
assistir aos trabalhadores com tantos direitos. 

Passados cinco anos, a promessa de geração de vagas de trabalho não se cumpriu, e as condições de 
vida dos trabalhadores brasileiros só pioram. A situação que já era dramática se agravou após a 
pandemia. Os trabalhadores sem carteira assinada e “por conta própria”, que se tornaram maioria em 

2017, foram os mais atingidos, e hoje dependem de um auxílio emergencial que não banca nem 
metade da cesta básica. 
 

Ponte para o abismo 
O documento “Ponte para o Futuro”, do PMDB, em outubro de 2015, o pacto de Temer com os 

interesses neoliberais. A primeira medida, em dezembro de 2016, foi a aprovação da Emenda 
Constitucional (EC) 95, que congelou os investimentos em áreas como saúde e educação por 20 anos. 



Não bastasse, os retrocessos na legislação trabalhista são parte de uma agenda que envolveu, além do 
“Teto de Gastos”, privatizações, mudanças na política de preços da Petrobras, desfinanciamento da 
agricultura familiar, elevação do preço dos alimentos e propiciando a volta da fome. 

 
Rasgando a CLT 
O ano de 2017 começou com a aprovação da “terceirização irrestrita”. Meses depois, veio a reforma 

trabalhista, que culminou em mais de 200 modificações na legislação. Só na Consolidação das Leis 
Trabalhistas (CLT), foram 130 alterações. Nenhuma delas ampliou direitos dos empregados.  
 

Sindicatos e Justiça do Trabalho no alvo 
O fim do Ministério do Trabalho, a falta de investimento em fiscalização, e a extinção da contribuição 
sindical obrigatória mostraram que “a ideia” sempre foi a de desmontar e desestruturar a organização 

dos trabalhadores. 
Desde a reforma, o empregado que entrar com ação trabalhista e perder, no tribunal, fica obrigado a 

pagar os custos processuais.  O objetivo de inibir as pessoas a reclamarem seus direitos deu certo: 
Dois anos após a reforma, o número de ações trabalhistas caiu 32%. 
 

Reforma da Previdência 
Mas “o melhor” para o mercado e para os patrões ainda estava por vir: A reforma da Previdência. O 
governo Temer não conseguiu aprová-la por causa da mobilização da população e também porque era 

ano eleitoral e os parlamentares queriam garantir sua permanência ou eleger seus pares para a 
próxima legislatura.  
Com a eleição de um Congresso notadamente antipovo, ficou fácil para Bolsonaro, apoiador do 

impeachment, sancionar a reforma da Previdência em 2019. A lógica da reforma continua na agenda 
do governo Bolsonaro. Ele tem declarado com insistência que o mercado de trabalho ideal, em sua 
visão, é aquele próximo à informalidade, sem direito nenhum, em que o trabalhador individualmente 

negocia seu contrato com o empregador, em condições evidentemente desiguais. 
 

 
 

 


