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

 A revisão geral dos salários proposta por Bolsonaro pode ser uma armadilha para os 

servidores 
Após três anos consecutivos sem reajuste, o governo Bolsonaro incluiu no Projeto de Lei de Diretrizes 

Orçamentária para 2022 a autorização para que a Lei Orçamentária destine recursos para a revisão 
geral dos servidores públicos federal. Ainda não é uma garantia de reajuste, mas é a condição para 
que a revisão aconteça e existe espaço no orçamento para isto, considerando que a relação de 95% 

entre despesa primária obrigatória e despesa obrigatória geral, que impediria tal reajuste, ainda não 
será alcançada em 2022. Resta saber o que o governo irá exigir em troca. 
A última proposta de Lei de Diretrizes Orçamentária (PLDO) que previu revisão geral para os servidores 

foi encaminhada em 2018 ao Congresso pelo governo Temer para vigorar em 2019, o primeiro ano do 
governo Bolsonaro; mas o Poder Legislativo retirou a previsão de revisão geral, embora tenha criado as 
condições e depois aprovado o reajuste dos subsídios dos magistrados e membros do Ministério 

Público, atualizando o teto remuneratório da Administração Pública. 
O primeiro PLDO encaminhado por Bolsonaro, em 2019 para 2020, só previa reajuste para os militares 
das Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica), mas o Congresso, com anuência do governo 

federal, estendeu também a previsão de reajuste para a polícia militar e bombeiros do Distrito Federal. 
No PLDO encaminhado em 2020 para 2021 não contemplou ninguém, apenas manteve as parcelas 
pendentes dos reajustes concedidos em 2020. 

Agora, em 2021, o governo Bolsonaro incluiu a previsão de revisão geral no PLDO para 2022. Essa 
previsão, entretanto, acontece após o governo ter aprovado: a) a reforma da previdência (EC 103), 
que ampliou tempo de contribuição, aumentou o valor da contribuição, ampliou a idade mínima e 

reduziu o valor do benefício; b) a Lei Complementar 173, que congelou os salários até 31 de dezembro 
de 2021; e c) a PEC Emergencial (E.C 109), que criou um gatilho que poderá suspender qualquer 

reajuste sempre que a relação entre despesa primária obrigatória e despesa primária geral, atingir 
95%. 
É preciso que os servidores fiquem atentos porque o governo pode, eventualmente, conceder o 

reajuste em 2022, mas, em contrapartida, querer, além de implementar as pendências da reforma da 
previdência e da PEC Emergencial, aprovar a reforma administrativa, apontada como uma das 
prioridades da “agenda de reformas” que visam ao equilíbrio fiscal. 

Frente a este histórico, é bom ficar alerta para evitar que, em nome da revisão geral – um pequeno 
reajuste na remuneração – outros custos e perdas de direitos sejam exigidos. Os servidores, que foram 
escolhidos como os alvos do ajuste fiscal, já foram muito sacrificados, tanto com perda do poder de 

compra do salário – que tem natureza alimentar – quanto com a eliminação de direitos trabalhistas e 
previdenciários. 
  

Reforma administrativa pode contribuir para aumento da corrupção 

Muito tem se falado sobre a proposta de emenda à Constituição (PEC 32/2020), a chamada reforma 
administrativa enviada pelo poder executivo do governo federal ao Congresso Nacional. A medida, que 

atualmente está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, propõe grandes mudanças 
nos regimes de contratação, estabilidade e benefícios dos servidores públicos e pode contribuir 

significativamente para aumentar a corrupção. 
Em um dos seus pontos, a PEC propõe que os cargos em comissão sejam substituídos pelos chamados 
cargos de liderança e assessoramento. Esses cargos, segundo a proposta, poderão desempenhar 



atividades que, hoje, são desempenhadas exclusivamente por servidores efetivos e de carreira. Isso 
poderá ser facilmente utilizado como moeda de troca pelo governante de ocasião. É a famosa “troca de 
emprego pelo voto”, que pode criar um ambiente propício à corrupção e ao compadrio, gerando 

ineficiência e erros graves no serviço público. 
O projeto também vai interferir no regime de contratação via concursos públicos. Situação que pode, 
novamente, beneficiar a corrupção e o autoritarismo. Sem a realização de concursos, a PEC permite a 

contratação de pessoas não qualificadas, abrindo a possibilidade de serem contratadas não pela 
capacidade técnica, mas pelo vínculo pessoal com quem contrata. Isso afetará profundamente a 
segurança nas atividades do serviço público e é muito ruim para a sociedade como um todo. Afinal, a 

população perde a certeza de que aqueles funcionários desempenharam as suas funções sem 
interferências políticas. 
Além disso, as premissas de que a reforma administrativa não afetará os servidores atuais são, muitas 

vezes, falsas. A PEC flexibiliza a demissão desses servidores, pois determina que os mesmos poderão 
ser demitidos quando houver a decisão de um colegiado, não necessitando mais do trânsito em julgado 

para a demissão. Dessa forma, se um servidor observar um erro técnico em uma determinação da 
chefia ou perceber que determinada situação não está de acordo com a lei e contestar, esse 
trabalhador poderá ser exonerado. Esse é um exemplo bastante prático de como a estabilidade, apesar 

de muito criticada, é uma garantia para a sociedade e não para o servidor apenas. 
Muitas dessas questões são defendidas com base na reclamação histórica de que não há punição para 
o mau servidor. Porém, já existem diversos mecanismos para punir os maus servidores. Se eles não 

são cumpridos, isso precisa ser analisado e resolvido. Mas a reforma não traz nenhuma solução neste 
sentido. 
Então, embora o texto da PEC fale sobre inovação e boa governança, o que vai acontecer na prática é 

a desestruturação do serviço público. Avanços e diminuição dos gastos devem, sim, acontecer. Mas o 
que se propõe é muito mais do que isso. É o fim da estrutura de serviço público, da segurança e da 
imparcialidade. 

 
Frente Parlamentar lança petição contra reforma administrativa 

A Frente Parlamentar Mista do Serviço Público criou um abaixo-assinado com o objetivo de pressionar o 

presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e demais parlamentares a adiar o debate da 
reforma administrativa, devido, principalmente às restrições das atividades presenciais com a 
participação de representações sociais nas dependências da Casa. 

A iniciativa teve início em 9 de abril e já tem mais de 16 mil assinaturas. O objetivo é chegar a 25 mil. 
Interessados em ler a petição na íntegra ou assinar o abaixo-assinado devem acessar o 

link: https://www.change.org/p/deputado-arthur-lira-pp-al-suspens%C3%A3o-da-pec-32-2020-
reforma-administrativa-na-pandemia?signed=true 
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