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Boletim do Sindicato dos Trabalhadores Ativos, Aposentados e Pensionistas do Serviço
Público Federal no Estado de Minas Gerais - OUTUBRO - 2020 

Reforma administrativa: Frente parlamentar defende incluir atuais servidores, juízes e 
promotores 

A Frente Parlamentar da Reforma Administrativa lançou nesta quinta-feira uma série de propostas para 
incluir no projeto enviado pelo governo ao Congresso em setembro. Os deputados e senadores que fazem 
parte do grupo defendem a inclusão dos atuais servidores na proposta, já que o texto do governo trata 
apenas dos futuros servidores.  
Os parlamentares também querem incluir os chamados “membros” de poder, como juízes, promotores e 
procuradores do Ministério Público na proposta. O governo argumenta que não tem competência legal para 
mudar regras para esses servidores e que isso caberia ao Congresso. 
As propostas da frente foram apresentadas nesta quinta-feira, com a presidente do presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do ministro da Economia, Paulo Guedes. — A nossa reforma não vem para 
perseguir, atacar, condenar. Pelo contrário. O nosso desafio é que todos tenham as mesmas oportunidades 
em relação à qualidade do serviço público — disse Maia.  
O presidente da Câmara voltou a defender a regulamentação dos chamados “gatilhos” do teto de gastos, 
para cortar despesas públicas: 
— Não é na receita que a gente vai resolver o renda mínima e o equilíbrio fiscal. É na despesa. O nosso 
problema é que as nossas despesas crescem mais que a inflação. Nós estamos indo para o precipício todos 
juntos, se não tivermos coragem de enfrentarmos esse problema. 
Após reatar as relações com Maia, Guedes disse a agenda dos dois é a mesma: 
— Esse Congresso reformista tem nos apoiado. Muita gratidão ao apoio das reformas ao presidente da 
Câmara. Nossa agenda é convergente, tem sido inclusive comum. 
A reforma administrativa muda a forma contratação de servidores, restringe a estabilidade para as 
chamadas “carreiras Estado” (que ainda serão definidos), tenta alterar as regras de análise de 
desempenho, além de extinguir o que o governo considera “privilégios” do funcionalismo, como 
progressões automáticas de carreira.  
A frente ainda propõe a vedação de concessão de licença remunerada para servidores públicos que se 
candidatem; impedir a concessão de novas aposentadorias vitalícias com salários integrais; defende a 
necessidade de realização de processo seletivo simplificado ou de pré-qualificados para a maior parte dos 
cargos de confiança, que não exigem concurso. 
Também defende a retirada da proposta do governo a possibilidade de o chefe do Poder Executivo 
extinguir, transformar ou fundir órgãos da administração direta, indireta, autárquica e fundacional sem 
análise do Congresso. 
Os parlamentares da frente ainda defendem a criação de um órgão central de gestão de pessoas 
autônomo, para a padronização de diretrizes referentes à salários, avaliação de desempenho, critérios de 
progressão e promoção e prática de seleção para cargos comissionados. 
— Nós resolvemos criar a frente parlamentar pela iminente necessidade de discutirmos essa reforma tão 
importante para o país. A melhoria do serviço público do país depende da modernização da gestão pública. 
Nós temos convicção de que o momento de transformá-la finalmente chegou — disse o deputado Tiago 
Mitraud (Novo-MG), presidente da frente parlamentar. 
 

Veja as principais propostas da Frente P-arlamentar: 
 Vedação de concessão de licença remunerada para servidores públicos que se candidatem; 
 Possibilidade de não concessão de abono de permanência para servidores com tempo de se 

aposentar (mediante desempenho); 



 Impedimento de concessão de novas aposentadorias vitalícias com salários integrais, para 
servidores públicos e membros de Poder; 

 Contribuições para o debate do PL 6726/16, que trata do teto remuneratório estabelecido na 
Constituição, com a definição clara da incidência da lei para garantir sua abrangência; 

 Além disso, melhor caracterização das verbas indenizatórias para diminuir potenciais conflitos 
quanto à sua natureza e exigência de comprovação, com atenção especial ao auxílio moradia; 

 Estabelecer a regulamentação sobre as hipóteses de perda de cargo com vínculo por prazo 
indeterminado por Lei Complementar; 

 Definir que o desligamento por desempenho do cargo típico de Estado seja regulamentando por Lei 
Complementar; 

 Necessidade de realização de processo seletivo simplificado ou de pré-qualificados para a maior 
parte dos cargos em liderança e assessoramento (cargos em comissão); 

 Retirada da PEC 32/2020 a necessidade de classificação por desempenho como critério para 
conclusão do vínculo de experiência; 

 Retirada da PEC 32/2020 a caracterização do proposto vínculo de experiência como etapa do 
concurso público; 

 Estabelecer em lei complementar critérios para a regulamentação de contratação de temporários. 
Inclusão de previsão constitucional para que o ingresso de temporários no serviço público seja por 
processo seletivo (exceto emergência e calamidade); 

 Elaboração de projeto para sugestão ao Executivo de instituição de Órgão Central de Gestão de 
Pessoas, autônomo e transparente, para a padronização de diretrizes referentes a salários, 
avaliação de desempenho, critérios de progressão e promoção e prática de seleção para cargos 
comissionados; 

 Estabelecer novo modelo de governança e de novos métodos de seleção para os concursos 
(contribuição para o debate do PL 252/2003); 

 Proposições para atualização da legislação relacionada à improbidade administrativa para garantir 
segurança jurídica e proteção aos bons servidores, sem abrir possibilidades de práticas de má-fé 
(contribuições para o debate do PL 10887/2018); 

 Manutenção da necessidade de Escolas de Governos na União e nos Estados; 
 Retirada da PEC 32/2020 a possibilidade de o chefe do Poder Executivo extinguir, transformar ou 

fundir órgãos da administração direta, indireta, autárquica e fundacional. 
  

PEC 32 embute uma minirreforma trabalhista para trabalhadores das estatais 

Os empregados públicos – das empresas públicas e sociedades de economia mista – também são alvo de 
uma minirreforma trabalhista, embutida na PEC 32 da reforma administrativa. A PEC prevê a perda e 
extinção de direitos, a redução de jornada com redução de salários, impõe aposentadoria compulsória por 
idade, limita as negociações coletivas e proíbe a estabilidade no emprego para esse segmento de 
trabalhadores. 
Embora submetidos a outros regimes de contratação que não o dos servidores públicos estatutários, se a 
reforma for aprovada nos termos apresentados, vários direitos desses trabalhadores serão suprimidos. São 
os mesmos direitos que se pretende retirar dos futuros servidores e incluem, nessa relação de perdas, os 
adicionais de tempo de serviço, licença-prêmio, licença-assiduidade, adicional ou indenização por 
substituição, progressão ou promoção baseada exclusivamente em tempo de serviço, férias de mais de 
trinta dias, dentre outros. 
A PEC estabelece que a redução de jornada de trabalho deverá ser acompanhada, concomitantemente, da 
redução da remuneração do empregado. E ainda busca suprir uma lacuna do texto constitucional, pois 
possibilita a contratação emergencial, por meio de um processo seletivo simplificado, para a substituição de 
grevistas nos setores considerados essenciais. Desta forma, a PEC convalida o entendimento que o STF já 
teve em outros julgamentos, só que, agora, incorpora essa previsão ao texto constitucional. 
A legislação que disciplina o exercício da greve define como serviços essenciais aqueles relacionados ao 
tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis; 
assistência médica e hospitalar; a distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos; serviços 
funerários; o transporte coletivo; a captação e tratamento de esgoto e lixo; serviços de telecomunicações; 
ao manuseio de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares; ao processamento de dados 
ligados a serviços essenciais; controle de tráfego e navegação aérea; compensação bancária; as atividades 
médico-periciais públicas ou relacionadas a pessoas com deficiência e, ainda, as atividades portuárias. 



Como vemos é um rol bastante amplo e boa parte dessas atividades são executadas por empresas públicas 
ou sociedades de economia mista. 
Outra medida prevista na reforma é a exigência da aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade para 
os trabalhadores das estatais, com a consequente extinção do vínculo. 
Jogando por terra o discurso de que o legislado não pode se sobrepor à negociação, a PEC proíbe que a 
negociação coletiva ou individual ou mesmo ato normativo possa estabelecer estabilidade no emprego ou 
regras de proteção contra a despedida arbitrária para os empregados de empresas públicas, sociedades de 
economia mista e das subsidiárias dessas empresas e sociedades. 
Ato normativo é tudo que faz lei entre as partes, é a lei em sentido amplo. Pode abarcar um decreto, 
portaria, uma constituição estadual, a lei orgânica de um município ou mesmo uma convenção ou acordo 
coletivo de trabalho. Mesmo uma sentença normativa de um dissídio coletivo, emanada pelo Poder 
Judiciário, se enquadra na proibição que a PEC pretende estabelecer. 
Os trabalhadores das estatais não têm estabilidade no emprego, mas conquistaram, ao longo do tempo, 
regras que estabelecem, em alguns casos, a necessidade de um processo administrativo disciplinar que 
configure falta grave do empregado para que ele seja dispensado. A PEC procura mudar justamente isso, 
impedindo as regras que dificultam a dispensa do empregado, quando exigem motivação para esse ato do 
empregador, no caso, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. 
A PEC representa, portanto, uma clara intervenção na dinâmica sindical e na autonomia das entidades 
representativas dos trabalhadores, nas negociações individuais e coletivas. 
Quando interessa ao governo, o mantra de que a negociação pode tudo cai por terra. E entra a mão forte 
do Estado esmagando direitos trabalhistas, a liberdade e autonomia sindicais. 
Mas, como ficam os atuais trabalhadores? Eles terão direito adquirido aos benefícios e às vantagens atuais? 
Como em outros diplomas legais, o texto é confuso e a linguagem não é simplificada. Mas é cristalina a 
definição de que os atuais empregados poderão perder os direitos atuais, mesmo que estejam consignados 
em convenção ou acordo coletivo de trabalho. 
O texto da PEC diz que os direitos serão preservados se houver lei específica vigente em 1º de setembro 
de 2020 que tenha concedido os benefícios ali referidos. Trata-se de uma manobra jurídica para não 
admitir a extinção desses mesmos direitos, pois poucos serão os casos que se ajustarão a essa norma. 
Mas a continuidade da leitura do mesmo artigo explicita que esses direitos poderão ser extintos, se houver 
alteração ou revogação da referida lei. Ou seja, a PEC não contempla a hipótese de direito adquirido e a 
incorporação desses benefícios ao patrimônio do trabalhador. 
O que a PEC 32 pretende é estender a todos os trabalhadores das estatais o que foi feito recentemente no 
julgamento do dissídio coletivo dos trabalhadores dos Correios. Mesmo considerando a greve não abusiva, 
o Tribunal Superior do Trabalho determinou um reajuste abaixo da inflação para os trabalhadores, cortou 
os salários na metade dos dias de greve e, ainda, extinguiu 50 das 79 cláusulas do Acordo Coletivo de 
Trabalho. Foram mantidas apenas as cláusulas que já são garantidas pela Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT). 
A brutalidade dos ataques e a desconstrução de garantias mínimas de proteção aos direitos e ao emprego 
são elementos que reforçam a necessidade de uma ampla unidade na luta, envolvendo todos os servidores 
públicos, os empregados das estatais e a população, para barrar o desmonte embutido na PEC 32. 

 
Assine petição pública por mais verba para o SUS 

 



Caso não haja nenhuma mudança na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2021, o Sistema Único de 
Saúde (SUS) ficará com R$ 35 bilhões a menos em relação a 2020. Um dos motivos é a Emenda 
Constitucional 95, a lei do teto de gastos, suspensa este ano por causa da pandemia da covid-19, mas que 
voltará a valer no ano que vem. 
Pensando nisso, o Conselho Nacional de Saúde (CNS) lançou a petição pública “O SUS merece mais em 
2021”!, no site www.change.org. O SINDSEP-MG apoia a iniciativa e solicita a ajuda de todos com a 
assinatura do documento. Para assinar a petição acesse:  
https://www.change.org/p/peti%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica-o-sus-merece-mais-em-2021-cns-
reivindica-manuten%C3%A7%C3%A3o-de-r-35-bilh%C3%B5es/psf/promote_or_share?recruiter= 
Além de pretender a revogação da EC 95, a petição pública solicita um piso emergencial para o Ministério 
da Saúde de, no mínimo, R$ 168,7 bilhões (correspondente ao montante da Lei Orçamentária Anual 2020 
adicionado os créditos extraordinários e as variações anuais do IPCA, de 2,13%, e da população idosa, de 
3,8%). 
Em 2018, quando começou a valer a EC 95, já houve perde de R$ 22,5 bilhões no orçamento do SUS. O 
gasto em saúde por pessoa caiu de R$ 594,00 (em 2017) para R$ 583,00 (em 2019). O cálculo em 
porcentagem da receita corrente líquida também caiu de 15,77% para 13,54%.  
A situação se torna ainda mais grave, se for levado em consideração que este é apenas o terceiro ano do 
teto de gastos, que está previsto para vigorar até 2036. 
Embora a expectativa seja de que em 2021 diminua consideravelmente os números da Covid-19 no Brasil, 
é preciso entender que existe uma demanda reprimida de 2020, relacionada a adiamentos de cirurgias 
eletivas e exames de maior complexidade. Importante levar em conta ainda as consequências da 
interrupção do tratamento de doenças crônicas, por exemplo. Então, vamos assinar a petição! 

 
CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 

 14/10 - 6ª Reunião de Negociação do ACT - 2020/2021 dos trabalhadores da Ebserh. 
 
 

Nota de Pesar 

 
A Diretoria Colegiada e funcionários do SINDSEP-MG lamentam o falecimento do servidor Itamar Gonzaga. 
Integrante do quadro funcional da Funasa, em Unaí, o companheiro atuou como Coordenador-adjunto do 
Núcleo Regional Noroeste de Minas, gestão 2015/2018. O servidor é mais uma vítima da Covid-19. A 
direção do Sindicato se solidariza com os familiares e amigos do servidor. 
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