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

O que muda na vida dos servidores públicos e da população se a PEC 32 for aprovada? 
Os servidores das três esferas, municipal, estadual e federal, organizam nesta quarta-feira (18/08), a 
primeira greve nacional em meio às crises sanitária e econômica que assolam o país. A mobilização é um 
protesto contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32 da Reforma Administrativa, hoje um ponto 
de destaque da agenda econômica do governo federal.  
O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), já afirmou que a proposta deve entrar em votação até o final 
de agosto no Plenário. A medida foi protocolada pelo Planalto em setembro de 2020, e altera uma série de 
normas que regem o trabalho no funcionalismo público. 
A PEC 32, além de comprometer serviços essenciais à população, acentua as propostas de enxugamento 
do Estado. No Congresso, a privatização dos Correios e da Eletrobrás são reflexos deste processo. Não 
bastasse, o país está ainda na vigência da chamada PEC do Teto dos Gastos (55/2016), que congela 
investimentos públicos em diferentes setores. A proposta foi aprovada durante a gestão Temer e mantida 
por Bolsonaro. 
Paulo Guedes defende que a Reforma Administrativa teria como objetivo combater privilégios e minimizar 
gastos na administração pública. Mas a narrativa é contestada por Pedro Armengol, diretor-executivo da 
Central Única dos Trabalhadores (CUT). 
"Os parlamentares, o legislativo, os magistrados, os procuradores, o Ministério Público, não estão incluídos 
na PEC; que são os setores de maiores salários. Os militares, que inclusive agora acabaram com o teto. O 
teto do salário do setor público era de 30 mil reais, os militares agora quebraram esse teto, podendo 
acumular mais". 
"Aquela turma que está lá na linha de frente, no balcão, atendendo no hospital, atendendo no INSS, 
atendendo no saneamento, que tem uma média salarial de 2800 reais.  É essa turma que está sendo 
atingida pela PEC, são aqueles que estão lá na frente, na linha de ponta do serviço público", completa o 
dirigente da CUT.  
O fim da estabilidade no serviço público é outra proposta contemplada pela PEC 32, que causa 
grande polêmica, como aponta Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Dieese. O que a PEC 32 procura é 
desconstruir essa relação. De um lado mercantilizar os direitos sociais, e de outro precarizar, acabar com a 
estabilidade, e colocar os serviços públicos à disposição dos poderosos. 
 

 
 



Relator vai apresentar nova versão para reforma administrativa 

O deputado Arthur Maia (DEM-BA), relator da reforma administrativa proposta pelo governo Bolsonaro 
(PEC 32/20), afirmou que apresentará um substitutivo à proposta na próxima semana. Segundo o 
deputado, muitas considerações trazidas ao relator serão acatadas, afastando boa parte da proposta 
original. 
“Estou fazendo um novo texto, tentando ao máximo construir um consenso; naquilo que não for possível, 
vamos para a decisão democrática, pelo voto”, continuou Arthur Oliveira Maia. “A competência para 
apresentar essa reforma é do Poder Executivo, mas podemos modificá-la como quisermos”, destacou. 
Na versão enviada pelo Executivo, a proposta de emenda à Constituição (PEC) altera dispositivos que 
tratam de servidores e empregados públicos e também modifica a organização da administração pública 
direta e indireta de quaisquer Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 
O texto é rechaçado por entidades representativas dos servidores federais. Algumas das principais medidas 
envolvem contratação, avaliação, remuneração e desligamento de pessoal – segundo o governo, válidas 
para quem ingressar no setor público. 
 
Críticas generalizadas 
Debatedores reunidos pela Comissão Especial, em audiência pública, no dia 17/08, avaliaram que a versão 
do Executivo, diferentemente do que informa o governo Bolsonaro, afetará os atuais servidores federais, 
estaduais e municipais. A PEC 32/20 acaba com o Regime Jurídico Único, facilita a perda de cargo público e 
prejudica aposentadorias.  
O ponto crucial da proposta do governo é a flexibilização na estabilidade dos servidores, para facilitar a 
demissão. Isso deveria causar preocupação na sociedade, porque abre espaço para o aparelhamento. A 
estabilidade é também um instrumento relevante no combate à corrupção. 
 

Projeto isenta servidores inativos e pensionistas com doenças graves da contribuição 
previdenciária de 11% 

O Projeto de Lei 1206/21 estabelece a isenção da contribuição previdenciária de 11% para os servidores 
inativos civis ou militares e pensionistas acometidos por doenças graves. A proposta está em tramitação na 
Câmara dos Deputados. 
O texto altera a Lei 10.887/04, que regulamentou a contribuição dos inativos e pensionistas após a reforma 
da Previdência Social determinada pela Emenda Constitucional 41. O dispositivo é similar àquele que prevê 
isenção do Imposto de Renda nas aposentadorias em caso de doenças graves (Lei 7.713/88). 
 
Doenças que o projeto prevê isenção  
Portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia 
maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de 
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da 
doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação ou síndrome da imunodeficiência 
adquirida. 
 

 


