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Judicialização da reforma administrativa com inclusão de atuais servidores não é uma 
unanimidade 

A inclusão dos atuais servidores e dos membros de poder na reforma administrativa promete gerar fo rtes 
embates entre o governo e o Legislativo. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-
RJ), vem defendendo a não inclusão dos servidores antigos para evitar a judicialização . E em relação aos 
membros de poder, o governo federal argumenta que não tem a competência legal para fazer essas 
mudanças. 
O coordenador da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa, deputado federal Tiago Mitraud (Novo -
MG) discorda da visão de Maia e diz que a articulação no Congresso terá foco em modificar as regras que 
criam distorções e ressaltam privilégios de algumas carreiras, como as férias de 60 dias dos servidores da 
Justiça e do Ministério Público. 
— Eu imagino que o Maia está falando de pontos como estabilidade e o direito jurídico. Nós defendemos a 
inclusão dos servidores atuais na parte da distorção dos privilégios, como as férias de 60 dias e a 
aposentadoria compulsória como punição, não acho que faz sentido deixá-los de fora. A proibição da 
progressão automática também deve incluí-los porque não existe expectativa de direito adquirido — 
explicou. A comissão mista que vai avaliar o texto da reforma deve ser instalada até o fim do mês.  
 
Proposta equivocada 
O professor de Direito Administrativo do Ibmec, Rafael Oliveira, avalia como equivocada a proposta do 
governo que exclui os membros de Poder e os atuais servidores. 
— Não há qualquer impedimento para o Executivo alterar regras constitucionais dessas carreiras de poder 
por meio de Emenda Constitucional, ao contrário do que acontece com as regras ordinárias.  
Oliveira comentou que regras de transição poderiam ser criadas para os atuais servidores , a exemplo  do 
que ocorreu com a reforma da Previdência: 
— O STF (Supremo Tribunal Federal) diz que não há direito adquirido a regime jurídico de servidor, assim 
como a reforma da Previdência teve regras de transição, na minha visão, o ideal é fazer essas regras na 
administrativa — opinou. 
 
PEC já mexe em regras para os atuais servidores 
Larissa Benevides, assessora jurídica do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas do Estado 
(Fonacate), comentou que a PEC já mexe em regras para os atuais servidores, em pontos como 
pagamento de verbas indenizatórias e demissão. 
— A gente consegue pinçar algumas situações que ainda estão escondidas na proposta. E muita coisa 
ainda dependerá de legislação infraconstitucional, então, a judicialização pode vir daí, das leis editadas 
após a PEC — disse. 
Coordenador de gestão de políticas públicas do Insper, André Luiz Marques, avalia que “o  texto fatiado 
reflete a dificuldade de conversa e alinhamento entre os poderes” e que, sem mexer nos atuais servidores, 
a reforma só vai ter efeitos práticos em 10, 15 anos. 
— A preocupação do presidente da Câmara é importante, mas pensando no pacote completo, não é tudo 
que você vai gerar uma judicialização. Discutir o projeto antes demoraria mais para chegar até a votação? 
Sim, mas pode garantir um resultado final melhor. 
 

Custo da folha salarial de servidores no Brasil é mais barato que em outros países 
O custo da folha salarial de servidores públicos no Brasil está abaixo do registrados em outros países, como 
Espanha e Austrália. Os dados foram citados em seminário promovido ontem (quinta-feira, dia 15) pela 



Secretaria de Relações Internacionais da Câmara dos Deputados. O tema do evento foi a reforma 
administrativa, prevista na PEC 32, que altera as regras do RH brasileiro e extingue a estabilidade.  
No evento, o embaixador da Espanha, Fernando García Casas, disse que em seu país o custo da folha é de 
12,2% do PIB. E o embaixador australiano, Timothy Kane, informou que, na Austrália, é de 17%, segundo 
informou a Agência Câmara. Enquanto isso, segundo o Atlas do Estado Brasileiro, produzido pelo  Instituto  
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o Brasil tinha um custo de 10,7% do PIB em 2017. 
 
Estabilidade garantida no Brasil 
Os dados do Ipea também indicam que, no Brasil, os funcionários públicos representam 11% da população 
economicamente ativa. Já na Espanha, de acordo com Fernando García Casas, eles são 14,3% da 
população ativa, sendo a maioria contratada a partir de concursos. Além disso, no serviço público espanhol 
não há garantia de estabilidade, ele ressaltou.  
Na Austrália, segundo informou o embaixador do país, o funcionalismo é 15,8% da força de trabalho . Ele 
informou ainda que o sistema de contratação é descentralizado. 
Para defender a necessidade de uma reforma em solo nacional, o  secretário de Relações Internacionais do  
Brasil, deputado Alex Manente (Cidadania-SP), alegou que, aqui, o setor público é "bastante obsoleto" e 
não tem eficiência. 
"No sentido de gerar um custo significativo para o Estado e o serviço não ser tão eficiente até por conta da 
falta de uma modernidade", declarou o parlamentar. 
 

Profissionalização do serviço público e estabilidade caminham juntas 
O artigo 37 da Constituição Federal estabelece que a seleção de servidores públicos se dará por meio  de 
concurso público de provas ou de provas e títulos. O mesmo não vale para o exercício de cargo 
comissionado de livre nomeação, que independe de seleção pública. Em outras palavras, a lei não assegura 
que o preenchimento dos chamados “cargos de confiança” ocorra de forma a se observarem critérios 
técnicos mínimos relacionados à formação e à capacitação dos ocupantes desses cargos, dando margem 
para o seu uso político. 
A estabilidade do servidor público concursado nada mais é do que a previsão legal de exigências para a sua 
dispensa, que poderá ocorrer mesmo após o período de estágio probatório nas seguintes situações: em 
virtude de sentença judicial transitada em julgado; mediante processo administrativo em que lhe seja 
assegurada ampla defesa; e mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na fo rma de 
lei complementar, assegurada ampla defesa. Ou seja, a Constituição Federal já define critérios que 
ensejam a demissão do servidor, os quais estão relacionados ao seu desempenho profissional e à 
legalidade de sua conduta pessoal e funcional. 
Sob pena de sofrer processo disciplinar, todo servidor público concursado deve obedecer ao  disposto no 
Código de Ética do Serviço Público, que estabelece regras de probidade segundo as quais as atividades 
devem ser desempenhadas de forma comprometida com o bem comum, sendo vedado o  uso  do cargo 
para favorecimento pessoal ou de terceiros e para a divulgação de informações privilegiadas, entre outras 
irregularidades. 
A estabilidade é uma forma de garantir que o servidor público não seja dispensado por razões relacionadas 
a questões idiossincráticas entre ele e seus superiores, especialmente aquelas que envolvem interesses 
políticos de ocasião. A consequência disso é que o servidor estável pode dizer “não” para agentes políticos 
que desejam usar a administração pública com o objetivo de atender a interesses particulares em 
detrimento dos princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e 
da eficiência. 
Não custa lembrar que a grande maioria das denúncias de improbidade administrativa, especialmente as 
de desvio de recursos públicos, não envolve servidores concursados, mas sim ocupantes de 
cargos comissionados. Não se trata de generalizar, posto que há, entre os assessores e ocupantes de 
cargos de confiança em geral, profissionais altamente qualificados e comprometidos com o interesse 
público. Mas a livre nomeação e a perspectiva de descontinuidade nos cargos tem se demonstrado, há 
bastante tempo, um ponto de atenção no que diz respeito ao zelo pela coisa pública e à efetiv idade das 
políticas públicas. 
 

Não vote em quem não defende os serviços públicos! 
No próximo dia 15 de novembro acontecem as eleições municipais em todo o país. E esse é um momento 
crucial diante de um governo de extrema direita que não tem propostas para a classe trabalhadora, a não 
ser a retirada de direitos. 



Antes de mais nada é preciso esclarecer que o SINDSEP-MG é uma entidade independente e autônoma em 
relação ao governo e aos partidos políticos. Mas cabe também lembrar que desde o golpe de 2016 temos 
umas das piores composições políticas no Congresso Nacional. O novo Congresso Nacional é mais liberal na 
economia, mais conservador nos costumes e mais atrasado em relação aos direitos humanos e ao  meio  
ambiente. Organizado em torno de bancadas informais — como a evangélica, a da segurança/bala e a 
ruralista — é o mais conservador desde a redemocratização. E isso tende a se refletir nos estados e 
municípios. 

 
Alta do desemprego é reflexo da incompetência do governo 
A alta nos índices do desemprego que chegou a 13,8 milhões de brasileiros - hoje o Brasil tem 31,9 
milhões de trabalhadores subutilizados que representam 29% da força de trabalho - reforça que a 
organização e mobilização da classe trabalhadora são fatores determinantes no combate ao crescimento do 
desemprego, provocado pela desastrosa política econômica ultra neoliberal implementada pelo ministro  da 
Economia, o banqueiro, Paulo Guedes e Bolsonaro. 
Para agravar a situação dos trabalhadores, a dupla ainda recebeu apoio do Congresso Nacional, como no 
caso da reforma da Previdência, que aumentou o tempo de contribuição ao Instituto  Nacional do  Seguro  
Social (INSS) e diminui o valor dos benefícios. E o governo brasileiro continuará a colocar em marcha sua 
ambiciosa agenda de reformas, com a reforma administrativa, que vai acabar com os serviços públicos 
oferecidos à população.  

 
O desgoverno Bolsonaro, além de ameaçar a democracia, já se mostrou incapaz de garantir empregos, 
renda, saúde da população e salvar vidas. E são os municípios que sofrem os piores impactos da po lítica 
bolsonarista.  
Por isso, o SINDSEP-MG entende que é preciso eleger candidaturas que se proponham a construir um novo 
paradigma de sustentabilidade política, econômica, ambiental e social com uma gestão pública 
transparente e eficiente, que tenha como principal objetivo a promoção da cidadania, a vigência de 
princípios democráticos, o emprego e a garantia de direitos - temas importantes que precisam ser 
defendidos em prol dos trabalhadores e das trabalhadoras, que vêm tendo seus direitos atacados pelo 
governo neoliberal de Jair Bolsonaro (ex-PSL). 
 
 

 
 

 


