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

Fim da estabilidade aumentará corrupção no setor público 
O fim da estabilidade é praticamente a espinha dorsal do projeto de reestruturação do serviço 
público brasileiro, entregue pelo governo federal ao Congresso no início de setembro, com 
alegação de melhora na eficiência do setor. Mas representantes do funcionalismo rebatem. As 
categorias dizem que, ao acabar com essa garantia, o governo vai ajudar a ampliar 
apadrinhamentos na administração pública e, consequentemente, a corrupção. 
Para o presidente da Associação Nacional dos Servidores do Ministério Público (Ansemp), Flávio 
Sueth, o fim da garantia de permanência no cargo e a criação de novos vínculos compõem uma 
das fases da reforma. E, segundo ele, é a etapa que permitirá "a extinção da maioria dos serviços 
públicos". "E, nos que sobrarem, permitirá a ampliação dos apadrinhados e da corrupção, como a 
que vimos nos casos dos 'Guardiões do Crivella'", declarou Sueth. 
Presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público, o deputado federal Professor 
Israel Batista (PV-DF) também adota esse discurso. Ele disse que, na verdade, o governo se 
equivoca ao apontar que o problema do setor público são os servidores concursados. 
"O governo diz que há má prestação do serviço público e que o fim da estabilidade é a solução 
para melhorá-lo. Mas é justamente o contrário: onde você tem estabilidade, o serviço público é 
melhor", disse Batista. "O governo diz que a prestação do serviço público é ruim, e faz um 
diagnóstico correto na ponta, no atendimento direto ao cidadão, mas justamente em locais onde 
há apadrinhamentos. É algo comum em municípios, onde há muitos servidores comissionados 
apadrinhados, e onde não existe um serviço público profissionalizado", complementou. 
 
União aponta melhor eficiência e economia de gastos 
A equipe econômica da União alega que a reforma administrativa é necessária para melhorar 
a eficiência da administração pública, e aponta economia de cerca de R$ 300 bilhões em 10 anos 
com a reestruturação do setor. Além do fim da estabilidade, a PEC 32 extingue benefícios 
conquistados ao longo dos anos pelo funcionalismo nos municípios, estados e União. Entre eles, o 
adicional por tempo de serviço e a licença-prêmio. 
 

 
 

 



Salário menor para novos servidores é 'menina dos olhos' da reforma 
Apesar de não estar sendo abordada de forma enfática nos debates sobre a reforma 
administrativa, a limitação do salário inicial do funcionalismo público é também a 'menina dos 
olhos' da equipe econômica do governo federal. A PEC 32, que muda as regras do RH do país, 
acaba com a estabilidade para futuros servidores e extingue diversos benefícios. Mas reduzir a 
remuneração de quem ingressar no cargo é uma das metas da reforma. 
Parlamentares que têm defendido a reestruturação do serviço público também fazem coro com 
essa proposta. O argumento deles e do ministro Paulo Guedes (Economia) é de que essa limitação 
do salário inicial também tem como objetivo equiparar as regras da administração pública 
brasileira às da iniciativa privada.  
Ainda no governo Temer, técnicos da área de Planejamento da União também vislumbravam esse 
projeto. Em 2018, propuseram, nos bastidores, colocar o teto de cerca de R$ 5 mil como 
remuneração para iniciantes. 
 
Áreas blindadas não foram definidas 
O projeto da equipe do ex-presidente Michel Temer era de que essa limitação remuneratória 
alcançasse mais de 300 carreiras, como a coluna mostrou à época (na edição publicada em 27 de 
fevereiro de 2018). Ficariam de fora apenas algumas áreas, como as da Polícia Federal e 
professores universitários por uma política de "valorização da categoria". 
Hoje, as ideias propostas naquele período estão sendo estudadas e algumas são aproveitadas. 
Outras não. Portanto, as carreiras que ficariam blindadas desse teto não foram definidas. 
Fontes do Ministério da Economia sinalizaram à coluna que provavelmente apenas as áreas que 
integram as carreiras típicas de Estado que não devem ser incluídas nesses limites. Mas o martelo 
não foi batido. 
 

Estudo aponta desigualdade salarial entre servidores por Poder e atividade 
Levantamento do economista Sandro Sacchet de Carvalho, pesquisador do Ipea (Instituto de 
Pesquisas Econômica Aplicada), encomendado pela Fonacate (Fórum Nacional Permanente de 
Carreiras Típicas de Estado) mostra que a remuneração no setor público tem grandes 
desigualdades. 
De acordo com o estudo, dentre as ocupações de nível superior, as maiores diferenças entre 
salários do setor público e privado se concentram em 3 ocupações: 

 Advogados; 
 Outros profissionais do direito de nível superior; 
 Especialistas em organização da administração pública e de empresas. 

O levantamento aponta que, ao não considerar as carreiras jurídicas na conta, a diferença salarial 
entre setor público e privado cai de 13% para 4%. 
Os números demonstram defasagem nos salários de funcionários da saúde pública. Dentre as 
ocupações de nível superior, só os médicos recebem menos no setor público (R$ 9.798) do que no 
privado (R$ 10.976). 
Médicos ganham cerca de 50% menos no setor público do que advogados e juristas. No setor 
privado, a situação se inverte: os médicos têm remuneração 84% superior. 
Há também desigualdades dentro da área educacional. Professores do ensino fundamental e 
médio recebem R$ 2.950, o que corresponde a 30% do salário de 1 professor universitário no 
setor público, segundo o estudo. No setor privado, a distância entre as remunerações é menor 
(44%). 
A distância salarial entre gêneros também é maior no setor público. Homens recebem 71% a mais 
nas carreiras de nível superior e 41% mais nas de nível médio que as mulheres. No setor privado, 
as diferenças são de 50% e 25%, respectivamente. 
De acordo com o Atlas do Estado brasileiro, documento divulgado em 2019 pelo Ipea, o salário 
médio de um servidor no Poder Judiciário no nível federal corresponde a 6 vezes o ganho médio 
do funcionário de uma prefeitura. 

 



Suspensão da exigência da prova de vida no INSS é prorrogada até novembro 
Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que não fizeram a 
prova de vida entre março e outubro deste ano não terão os benefícios bloqueados. A portaria 
1.053, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de quinta-feira (15/10), prorroga a interrupção 
do bloqueio de pagamentos de benefícios até o fim de novembro. 
Segurados que recebem por meio de conta corrente, conta poupança ou cartão magnético devem 
comprovar, anualmente, que estão vivos – por isso a necessidade de realizar o procedimento.  
Aposentados, pensionistas e demais beneficiários que não fizeram comprovação de vida há mais 
de um ano terão os benefícios suspensos. Após seis meses, o pagamento é cessado pela 
autarquia. 
Até então, a rotina de bloqueio e cessação em decorrência da falta de prova de vida estava 
suspensa pelo INSS até o final de outubro. Com a portaria, o prazo se estende até novembro. 
“A rotina e obrigações contratuais estabelecidas entre o INSS e a rede bancária que paga os 
benefícios permanece. A comprovação da prova de vida deverá ser realizada normalmente pelo 
bancos”, informou o INSS. A prorrogação vale para beneficiários residentes no Brasil e no exterior 
– no último caso, a prova de vida pode ser feita por meio de procurador ou documento emitido no 
consulado. 
 

 
Caso a PEC 32/2020 seja aprovada, o presidente terá mais poder para extinguir órgãos e acabar 
com políticas públicas. Olhando para a situação dos povos indígenas no atual governo, não fica 
difícil de entender que a proteção garantida pela Sesai e Funai conflita com os interesses dos 
grandes bilionários, aliados do governo, que querem as terras para maior obtenção de lucros. Se 
hoje já vemos as a violência contra povos indígenas, o assassinato de lideranças e a invasão das 
nossas terra, imagine como será se a Reforma passar. 
#NaoAReformaAdministrativa 
#EuDefendoOServicoPublico 
#EuDefendoOBrasil 
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