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

 Reforma amplia desigualdades entre homens e mulheres no serviço público 

A proposta de reforma administrativa (PEC 32/2020) além de afetar negativamente a qualidade do 
serviço público prestado ao cidadão vai aumentar as desigualdades dentro do funcionalismo público, 
principalmente as relativas a gênero. E com reflexo nas diferenças salariais. O setor público reproduz 
tradicionalmente as dificuldades enfrentadas pelas mulheres no mercado de trabalho e na sociedade. 
Por exemplo, quanto mais próximo dos cargos de poder, menor a representatividade feminina.  
Segundo o Atlas do Estado Brasileiro de 2017, as mulheres recebem salários menores que os homens 
em todos os poderes: no Executivo, recebem 24,7% menos que homens, no Legislativo, 12%, e no 
Judiciário, 6,2%. E mesmo com salários proporcionalmente inferiores nos três Poderes, as mulheres 
eram maioria nos quadros de servidores públicos no Poder Legislativo (61,1%) e Judiciário (53,15%) 
em 2019. 
A presença feminina também é maior nos quadros de servidores estaduais (55,95%) e municipais 
(65,60%). Ao mesmo tempo, elas ocupam poucas posições de poder no serviço público. Nos últimos 
35 anos, a diferença de salários entre mulheres e homens ficou 50% maior no Executivo. Já no 
Judiciário, ela ficou cerca de 50% menor, apesar de ainda os homens ganharem maiores salários. No 
Judiciário, somente duas ministras entre os 11 membros ocupam cargos no mais importante tribunal 
do país, padrão que se repete nos cargos eletivos. 
As mulheres ocupam apenas 15% das cadeiras na Câmara dos Deputados e no Senado, para ficar 
apenas no nível federal. Ao considerar que as mulheres são a maior parte na população (51,8%), 
percebe-se que há uma sub-representação de gênero nos cargos de poder e uma discrepância salarial 
no funcionalismo público.  
Essas desigualdades, no entanto, não só não estão na pauta da PEC 32 como algumas de suas 
medidas podem, inclusive, aumentá-las. A proposta atual da PEC afeta diretamente a maior parte dos 
servidores públicos que ocupam os cargos operacionais e de atendimento ao público, enquanto deixa 
de fora aqueles que recebem salários mais altos - como os membros dos poderes Legislativo e 
Judiciário.  
A questão é que estes cargos de menor nível hierárquico mais afetados pela reforma são 
majoritariamente femininos — como profissionais da educação, saúde e assistência -, enquanto os 
quadros que ficam fora da reforma são majoritariamente masculinos — como a magistratura. Além 
disso, outras medidas da PEC 32 também tendem a aumentar desigualdades, como o fato de colocar 
em xequ” a estabilidade das carreiras.  
Em uma futura disputa sobre quais delas se manterão estáveis, está claro que aquelas de maior poder 
terão maior chance de barganha, enquanto as carreiras menos valorizadas terão menor espaço. 
Incluem-se aí carreiras nas áreas de saúde, assistência e educação, ocupadas por mulheres, que saem 
em desvantagem em relação a carreiras como as do Judiciário, de auditoria, de controle e fazendárias, 
majoritariamente ocupadas por homens.  
Por fim, a proposta de criação dos "cargos de liderança", que politizam a máquina ao acabarem com 
as funções gratificadas exclusivas a concursados, também dificultarão ainda mais o acesso de 
mulheres a cargos de poder. A esta altura do debate, está claro que as medidas propostas pela PEC 
32 não terão impacto imediato nos gastos e podem comprometer a eficiência e o funcionamento do 
Estado. Ainda assim, é essencial evidenciar seus efeitos também nas desigualdades de gênero. 
Enquanto a sociedade reconhece a necessidade de diminuir o fosso entre homens e mulheres, nas 
mais diferentes esferas, o poder público brasileiro atua no caminho inverso. Nesse sentido, é 



inadmissível que tenhamos uma reforma administrativa capaz de aprofundar as desigualdades de 
gênero no serviço público. 

 

Grito “Fora Bolsonaro” ecoa nas ruas de Belo Horizonte e do interior do estado 
Mais uma vez o SINDSEP-MG se fez presente às manifestações pelo Fora Bolsonaro, no último dia 
03/07. Milhares de manifestantes, convocados pelas centrais, sindicatos, movimentos sociais, 
populares, estudantis fizeram ecoar o grito “Fora Bolsonaro” pelas ruas da capital e também de 
diversas cidades do interior: todos unidos por vacina do braço, comida no prato, pelo emprego, pela 
democracia, contra o racismo, o preconceito, contra as privatizações e todas as mazelas da política 
genocida, de fome e de desmonte do Estado implantada no Brasil.  
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Belo Horizonte – Av. Afonso Pena 



 
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32/2020 defendida pelo governo Bolsonaro institui uma 
Reforma Administrativa que irá destruir os serviços públicos no Brasil. A luta contra a privatização dos 
serviços públicos não é tarefa apenas dos servidores em defesa dos seus direitos, mas sim de toda a 
sociedade brasileira. É importante conscientizar toda a população sobre os riscos da PEC 32 para o 
futuro do nosso país. Os deputados Beatriz Cerqueira (PT) e Rogério Correia (PT) vão falar sobre a 
luta contra a Reforma Administrativa e sobre os riscos de sua aprovação. Assista, ao vivo, pelo 
Facebook da CUT Minas https://www.facebook.com/cutminas 
Participe!!!! 
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