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

Documento aponta que reforma administrativa alcança atuais servidores públicos 
Com a promessa de mudanças significativas na Administração Pública do país, a reforma administrativa 
(PEC 32) vai afetar os atuais servidores — e não somente os futuros. É o que aponta documento entregue 
na última quarta-feira pela Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público (Servir Brasil) a Arthur 
Lira (PP-AL), presidente da Câmara Federal. Lira garantiu que a PEC 32/20 não mexerá nas regras de 
quem já está no serviço público. 
O material – elaborado por técnicos, juntamente com representantes de entidades de servidores públicos – 
que desvenda a Proposta de Emenda Constitucional e lista os itens que alcançam o atual funcionalismo foi 
protocolado na presidência da Casa.  
O ofício aponta, por exemplo, um dispositivo previsto no texto (Artigo 41, parágrafo 1º, I) que permite a 
perda do cargo público por simples decisão colegiada, sem o necessário trânsito em julgado. 
O levantamento mostra ainda que o Artigo 4º da proposta retira incumbências dos profissionais que já 
estão no setor. O item prevê que todos, inclusive os atuais, deixarão de ter exclusividade no exercício de 
atribuições técnicas de chefia, pois as funções de confiança, hoje ocupadas somente pelos servidores 
efetivos (como prevê a Constituição), serão transformadas em cargos em comissão — "liderança e 
assessoramento" —, com critérios de nomeação definidos em mero ato do chefe do Executivo. 
 
Violação ao direito adquirido 
Ao contrário do que vem sendo propagado — de que a reforma é para o futuro funcionalismo —, o ofício 
reforça que há violação da segurança jurídica e ao direito adquirido, resguardados pela Constituição. O 
texto afeta os atuais servidores. Temos de pressionar o presidente da Câmara para ver se ele vai cumprir a 
promessa que está fazendo publicamente de não mexer com as regras atuais. 
O discurso dos defensores da PEC de que ela não afeta os atuais funcionários não se sustenta. Em diversos 
dispositivos o texto afeta diretamente quem está no serviço público, inclusive os aposentados. 
 
Confira outros itens listados 
O documento pontua que o atual funcionalismo é atingido quando a PEC, no Artigo 41, "possibilita a 
regulamentação da avaliação de desempenho por meio de lei ordinária, ou seja, até mesmo por Medida 
Provisória, e não por lei complementar como estabelece a Constituição". 
Outro item apontado é o dispositivo (Art. 2º, II) que trata do pagamento de parcelas que são consideradas 
de efetivo exercício — quinquênios e triênios —, retirando critérios de definição de remuneração. "Isso 
trará riscos à isonomia", disse Batista. 
"O art. 2º, inciso II, faculta a redutibilidade salarial dos atuais servidores por simples alteração/revogação 
da lei que tenha concedido os direitos listados no art. 37, caput, inciso XXIII, alíneas “a” a “j” (por 
exemplo, triênios, quinquênios etc.)", informa o documento. 
O material diz ainda que o Artigo 2º "cria um limbo jurídico, pois institui um 'regime jurídico específico' de 
transição, diverso do atual Regime Jurídico Único, deixando os atuais servidores em total insegurança 
jurídica". 
A proposta permite ainda, no Artigo 84, a alteração, por decreto, das atribuições dos cargos dos atuais 
funcionários públicos, o que hoje depende de lei aprovada pelo Legislativo. 
Segundo o levantamento, o Art. 10 (II, “b”) da PEC prevê ainda o fim da obrigatoriedade das escolas de 
governo. Além disso, o ofício ressalta que o Artigo 9º da proposta "retira recursos do Regime Próprio de 
Previdência dos servidores ao reduzir seus aderentes e, consequentemente, seus contribuintes, 
contratando nova crise previdenciária, que levará ao aumento de alíquota para o atual funcionalismo". 



É por tudo isso que temos de aumentar a nossa mobilização! Pressionar os parlamentares para que essa 
reforma não seja aprovada! 
Cancela a reforma já! 
 

Servidores públicos voltam às ruas contra a reforma administrativa e pelo fim do 
governo Bolsonaro 

Na manhã deste sábado (19/06), os servidores públicos da base do SINDSEP-MG se juntaram a milhares 
de trabalhadores e tomaram as ruas de várias cidades do estado em um novo grito pelo Fora Bolsonaro, 
em defesa dos serviços públicos, contra a reforma administrativa (PEC 32/2020), por vacina para todos 
pelo SUS, testagem em massa, e auxílio emergencial de pelo menos R$ 600,00 enquanto durar a 
pandemia. 
As manifestações são uma demonstração da unidade dos trabalhadores e da insatisfação do povo que 
aumenta a cada dia. Temos de nos mobilizar contra esse governo genocida e, sobretudo, em defesa da 
vida. E defender a vida passa pela defesa de mais e melhores serviços públicos, contra essa reforma 
administrativa que vai propiciar o desmonte do Estado, a privatização do serviço público e a volta dos 
apadrinhamentos com o fim dos concursos públicos. 
Para entender melhor os impactos da reforma administrativa para o funcionalismo público e para o cidadão 
brasileiro, acesse o nosso site (www.sindsepmg.org.br). Para se engajar na luta contra a reforma, participe 
da campanha “Cancela a reforma” da Condsef/Fenadsef juntamente com o SINDSEP-MG e demais 
entidades representativas dos servidores públicos. 
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500.000 MORTOS – BASTA! FORA BOLSONARO! 
No dia em que milhares de pessoas saíram às ruas em todo o país para protestar contra a política de morte 
do governo Bolsonaro, alcançamos também a triste marca de 500.000 mortes pela COVID19! Meio milhão 
de brasileiros forma vítimas da política irresponsável, negacionista e genocida desse governo, que negou 
ao povo o direito à vacina, sabotou e continua sabotando as orientações da medicina e da ciência, tais 
como uso de máscara e álcool gel, distanciamento social e cuidados com a higiene para diminuir e 
interromper a circulação do vírus e a continuidade das mortes. 
A política negacionista e genocida desse governo também negou ao povo brasileiro as condições 
econômica e sociais mínimas para que pudessem se proteger da contaminação ao vírus, ao não viabilizar 
um auxílio emergencial decente para aqueles que perderam seus empregos. O resultado disso são 14,8 
milhões de pessoas desempregadas, isso sem falar no aumento disparado da inflação e dos itens 
essenciais da cesta básica, colocando o Brasil novamente no mapa da fome. 
Não bastasse, esse governo promove reformas trabalhistas que tiram direitos e renda da classe 
trabalhadora, quer destruir os serviços públicos por meio da PEC 32/20 - que institui a reforma 
administrativa com a  única intenção de privatizar os serviços públicos e vender as estatais a preços de 
banana, como a Eletrobrás - deixando o país submisso ao capital financeiro e aos grandes grupos 
econômicos. 
Diante de tudo isso o SINDSEP-MG, REPUDIA a atitude irresponsável desse governo! Não podemos mais 
aceitar que esse genocídio continue. Que a fome e a miséria aumentem ainda mais. Conclamamos os 
parlamentares, os movimentos sociais, populares e democráticos a exigirem que o Congresso Nacional dê 
início ao processo de impeachment desse presidente para pôr fim a esse governo que é o único 
responsável pelas 500.000 mortes que alcançamos hoje. 
Fora Bolsonaro! Impeachment Já! 
 

CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 
 

 21/06 – Assembleia dos trabalhadores da Ebserh – 20h - Pela Plataforma TEAMS. 
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NTM3NWM3NzktNzJlMi00MDQ1LTg4MWItNjQ4N
GQyMGY2M2E0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bdf4880b-8c41-4fcf-bd58-
96e3fcbeecbd%22%2c%22Oid%22%3a%227c2fa4d4-2409-4c8a-a7a4-1c7d26c39a95%22%7d 

 22/06 - Reunião ampliada do setor da Ciência & Tecnologia da base da Condsef/Fenadsef. 

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NTM3NWM3NzktNzJlMi00MDQ1LTg4MWItNjQ4NGQyMGY2M2E0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bdf4880b-8c41-4fcf-bd58-96e3fcbeecbd%22%2c%22Oid%22%3a%227c2fa4d4-2409-4c8a-a7a4-1c7d26c39a95%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NTM3NWM3NzktNzJlMi00MDQ1LTg4MWItNjQ4NGQyMGY2M2E0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bdf4880b-8c41-4fcf-bd58-96e3fcbeecbd%22%2c%22Oid%22%3a%227c2fa4d4-2409-4c8a-a7a4-1c7d26c39a95%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NTM3NWM3NzktNzJlMi00MDQ1LTg4MWItNjQ4NGQyMGY2M2E0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bdf4880b-8c41-4fcf-bd58-96e3fcbeecbd%22%2c%22Oid%22%3a%227c2fa4d4-2409-4c8a-a7a4-1c7d26c39a95%22%7d

