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

 União estuda criação de uma agência para avaliar desempenho de servidores 
A avaliação de desempenho dos servidores públicos é uma das metas da ampla reforma no RH do país. A 
análise de produtividade é defendida não só pela equipe econômica do governo federal, mas por 
parlamentares que trabalham em prol da PEC 32. Eles propuseram a criação de uma agência, que seria 
uma autarquia, para cuidar dessa tarefa e de tantas outras relativas ao funcionalismo. E essa medida já 
está em estudo pela União. 
Presidente da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa, o deputado federal Tiago Mitraud (Novo-MG) 
e outros integrantes do grupo entregaram ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e ao ministro 
da Economia, Paulo Guedes, em 8 de outubro, um documento com essa e outras propostas para se 
somarem à PEC da reforma administrativa. Mitraud criticou o que, segundo ele, é feito hoje. "A avaliação, 
como é feita, é pró-forma. Praticamente todo mundo tira 10", opinou. 
 
Modelo de outros países 
Mitraud disse que a proposta dessa agência "não é só para fazer a avaliação". A ideia é ter esse órgão, 
vinculado ao Executivo federal, para concentrar as informações e regras para o funcionalismo, seguindo o 
modelo de outros países, segundo ele, como Portugal, Chile e Austrália. 
"É como funciona uma autarquia da União. Hoje, no Brasil, temos a Secretaria de Gestão e Desempenho 
de Pessoal que adquiriu um caráter mais técnico nesse governo, mas antes não. O que vimos dando certo 
em outros países é um órgão para organizar as políticas de gestão de pessoas", afirmou. 
De acordo com o parlamentar, uma das atribuições desse órgão central seria "a estruturação de critérios 
mínimos de avaliação de desempenho e organização desse processo". 
 
Projetos específicos vão compor a reforma 
Entregue em 3 de setembro ao Congresso, a PEC 32, da reforma administrativa, prevê mudanças nas 
regras do setor público, alcançando não só a União, mas também os estados e municípios. No mesmo dia, 
técnicos do Ministério da Economia detalharam o projeto em uma coletiva virtual. 
Mas a reestruturação do RH brasileiro é ampla, e a PEC é só um dos textos. A intenção do Planalto é 
encaminhar mais projetos (de lei e complementares) para compor essa reforma. 
Por exemplo, o texto sobre avaliação de desempenho será encaminhado posteriormente. Ou então será 
aproveitado alguma proposta que já tramita no Parlamento. Isso não foi definido. O enxugamento do 
número de carreiras e dos planos de cargos também será tratado em um projeto específico. 
 
Criação de cinco novos vínculos 
A reforma dá fim à estabilidade no serviço público, mas somente para futuros funcionários, e extingue 
benefícios como licença prêmio e adicionais por tempo de serviço. 
O texto também acaba com o regime jurídico único e prevê cinco tipos de vínculos. Desses novos modelos, 
somente um terá direito à estabilidade, que são as carreiras de Estado (aquelas que não podem ser 
exercidas na iniciativa privada, como Polícia Federal, Diplomacia, além das áreas de Receita, Fiscalização e 
Controle, por exemplo). 
 

Reforma Administrativa: Selo do Banco Mundial, ‘Ideologia do Mercado’ e Piora do 
Serviço Público 

Apresentada no início de setembro por meio da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32, a “reforma” 
administrativa do governo vai piorar o serviço público, prejudicando servidor e usuário, e beneficiar a 
iniciativa privada.  



Um Estado social esboçado na Constituição de 1988 e ainda em construção, lembra a coordenadora da 
Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lucia Fattorelli. Segundo ela, a “gênese” da proposta está apoiada – para 
não dizer plagiada – integralmente em estudos do Banco Mundial. “É uma reforma ideológica. Tem a 
ideologia do mercado”, afirma.  
 
Importância do serviço público 
O Banco Mundial, por exemplo, propõe reduzir o número de professores e aumentar o número de alunos 
por classe. “Lotar as salas de aula impede a educação básica”, diz Maria Lucia. Para a saúde, a 
“ineficiência” estaria no custo dos tratamentos. “Onde estava o ‘mercado’ quando eclodiu a pandemia?”, 
questiona, destacando a importância do serviço público durante a crise. 
Foi uma PEC “formulada de forma autoritária e obscura”, diz o consultor legislativo Luiz Alberto dos Santos. 
“(Com) falhas conceituais, problemas redacionais, conceituação anárquica, mas sobretudo se lastreia em 
falsas razões”, acrescenta o colaborador do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap).  
 
Gasto público 
O governo, por exemplo, tenta fazer crer que os gastos com pessoal aumentaram 145% em 12 anos, mas 
não considera a inflação do período. Isso reduz o total para 28%, observa Luiz Alberto. Em termos de 
participação no PIB, acrescenta Maria Lucia, cai de 4,5% para 4,3%. “O problema do gasto público no 
Brasil está nos gastos financeiros.”  
Para o consultor, a PEC 32 complementa outras propostas em tramitação “para permitir uma total 
fragilização da relação de trabalho do servidor”. Praticamente acabando com concursos e com a 
estabilidade e abrindo ainda mais espaço à terceirização. “Não se trata de uma reforma, se trata de um 
novo modelo de Estado”, define.  
A tentativa de restringir os serviços públicos ocorre no mesmo momento histórico que “escancara” a 
importância desses serviços, analisa o professor Jorge Luiz Souto Maior, desembargador no Tribunal 
Regional do Trabalho (TRT) da 15ª Região e presidente da Associação Americana de Juristas (AAJ). E 
quando há muitos trabalhadores sofrendo agora não apenas devido à covid-19, “mas por causa da 
precarização da vida a que foram conduzidas”, diz, referindo-se a outra reforma, a trabalhista, 
implementada em 2017.  
A proposta atual surge “de caso pensado”, afirma Souto Maior, para atender a interesses econômicos 
privados. O mercado de trabalho encolheu tanto nos últimos anos que é preciso ampliá-lo extraindo 
atividades do Estado. “Mas isso é ilusão também do ponto de vista do mercado”, acrescenta o juiz e 
professor. “Para o cidadão, vai ser um serviço pior.”  
 
Interesses privados 
O projeto permite substituição de servidores por cargos de liderança e assessoramento. “Todos poderão vir 
de fora, inclusive em funções técnicas, na área do fisco, universidades”, diz o advogado Guilherme Zagallo, 
secretário-geral da AAJ no Brasil. Possibilita ainda nomeações ou demissões “por motivação política”. Além 
de transferir competências do Congresso para o presidente da República, “o que é arriscadíssimo”. 
Para Zagallo, a PEC causa um estrago difícil de consertar. “Praticamente salgando a terra”, compara. 
Desconstitucionaliza vários direitos dos servidores e traz dispositivos já rejeitados, em outros projetos, para 
a Constituição. Um deles, lembra, permite expressamente redução de jornada e de remuneração.  
“O objetivo central está na quebra da estabilidade dos servidores”, afirma a advogada trabalhista 
Alessandra Camarano. “O que nós verificamos desde a época de implementação da reforma trabalhista? 
Promessas. Sempre retirando o ser humano da centralidade da discussão, ferindo normas internacionais do 
trabalho (trabalho decente) e a Constituição federal (dignidade da pessoa humana)”, acrescenta.  
A terceirização generalizada é uma porta aberta para a precarização, diz Alessandra, lembrando que outros 
países estão revendo reformas feitas no serviço público. “Essa ‘modernidade’ enfraquece o Estado. Quem 
vai aferir essa ‘insuficiência de desempenho’ (prevista na lei)? Quem vai fazer parte desse colegiado (a PEC 
prevê uma comissão de avaliação do servidor)?” Ela lembrou ainda que o Brasil já figurou duas vezes na 
“lista curta” da Organização Internacional do Trabalho (OIT) por desrespeito à Convenção 98, sobre 
negociação coletiva.  
 
Amigos do rei 
Assessor da Frente Parlamentar Mista do Serviço Público, Vladimir Nepomuceno afirma que, além de voltar 
ao período “pré 88” – ou seja, anterior à Constituição –, a proposta do governo atinge todos os servidores, 
inclusive os atuais, e vai prejudicar o trabalhador privado. “Vai ficar sem escola pública, saúde pública. 



Várias instituições serão fechadas. Institutos federais serão fechadas, universidades.” Segundo ele, trata-se 
de uma reforma a quatro mãos: duas do governo federal e duas do Banco Mundial.  
“Um projeto de desenvolvimento nacional só é possível com carreiras de Estado, que tenham compromisso 
com o Estado”, diz Maria Lucia. “Será que a população quer trocar um servidor concursado por amigos do 
rei?”  
Crítico à PEC, Paim ressaltou que também foram convidados defensores do projeto. Apresentada pelo 
Executivo em 3 de setembro, a proposta ainda não tramitou. Aguarda despacho do presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ). 
  

Defensor do “fim dos privilégios”, Paulo Guedes ganha 11 vezes mais que o piso 
nacional do magistério 

 
Pagamento de supostos supersalários para a maioria dos servidores públicos é um dos pilares da reforma 
administrativa de Bolsonaro-Guedes. Moldada em argumentos inverídicos e dados manipulados, basta um 
sopro de verdade para a estrutura da falácia ruir. Estudos que comprovam isso não são poucos. E também 
não é difícil descobrir quem são os verdadeiros privilegiados no conjunto do funcionalismo. 
Uma simples busca no Portal da Transparência com o nome completo de Paulo Guedes mostra que o 
ministro embolsa R$ 30.934,70 por mês, fora o que entra via jetom. A bagatela representa 10,7 vezes o 
valor do piso nacional do magistério (R$ 2.886,24). Ou podemos dizer que o salário de Guedes é 1.070% 
maior que o valor base pago a professores e professoras de todo Brasil. 
Segundo o estudo “Remunerações iniciais nas carreiras do magistério nas redes estaduais do Brasil”, 
realizado pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese) em março 
deste ano, 16 estados brasileiros não cumprem o piso nacional do magistério (Rio Grande do Sul, Rio de 
Janeiro, Espírito Santo, Tocantins, Pará, Paraná, Bahia, São Paulo, Sergipe, Goiás, Santa Catarina, 
Pernambuco, Rondônia, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas). Se considerarmos o piso do magistério 
no Rio Grande do Norte, o mais baixo do país (R$ 1.260,20), o supersalário de Guedes é 24,54 vezes maior 
ou 2.454% mais que o piso do magistério no estado. 
A disparidade salarial entre o ministro que defende o arrocho no serviço público e os servidores que 
realizam as atividades essenciais à população não está restrita ao setor da educação. Segundo 
levantamento da Revista Piauí, a média salarial de um varredor de rua é de R$ 1,6 mil. Isso quer dizer que 
com um mês de salário de Guedes, é possível pagar um servidor público que é varredor de rua por mais de 
um ano e meio. 
Ainda segundo a pesquisa da Revista Piauí, metade dos servidores ganha menos de R$ 2,7 mil por mês. 
Em 2018, apenas 3% ganhava mais de R$ 19,1 mil. Ainda assim, estudo divulgado em agosto deste ano 
pelo Instituto Millenium – que tem o ministro da Economia de Bolsonaro como um dos fundadores – 
afirmou que a média salarial dos servidores públicos no Brasil chega a R$ 10 mil. 
“Esse estudo é no mínimo questionável, fictício, que mistura dados e números de entes federativos para 
fazer confusão e querer jogar a população contra os servidores e os serviços públicos. Os serviços públicos 



estão defasados, há ausência de servidores e de concursos públicos. Os salários estão congelados há 
praticamente quatro anos”, afirma o secretário geral da Confederação dos Trabalhadores no Serviço 
Público Federal (Condsef), em vídeo. O dirigente sindical ainda lamenta que o instituto Millenium não 
comente sobre “o R$ 1,6 trilhão pago esse ano para amortização dos juros da dívida pública”. 
O presidente da CUT-DF, Rodrigo Rodrigues, avalia que o problema dos supersalários e os consequentes 
privilégios podem ser resolvidos de uma forma bem mais lógica. “Enquanto a maioria dos servidores 
públicos não chega a receber nem R$ 3 mil por mês, tem juiz, membro do ministério público, ministro, 
ganhando mais que R$ 100 mil por mês, ou seja, mais que o teto constitucional. Então, não precisa ser 
nenhum matemático para saber que a simples regulamentação desse teto já traria um grande alívio 
financeiro para o Brasil”, diz o dirigente sindical. 
De setembro de 2017 a abril de 2020 foram registrados 13.595 pagamentos acima de R$ 100 mil pelo 
sistema judiciário. 507 magistrados receberam vencimentos acima de R$ 200 mil 565 vezes. 
Rodrigo Rodrigues também aponta a taxação de fortunas e a tributação justa como alternativas justas à 
reforma administrativa e à crise financeira brasileira. “A lógica é: quem tem mais paga mais; quem tem 
menos paga menos. Aqui no Brasil, 206 bilionários possuem juntos mais de R$ 1,2 trilhão. Então tem que 
tributar altos salários, aumentar tributação sobre bancos, cobrar IPVA de jatinho, de iate. A verdade é que 
a reforma administrativa não trata de fim de privilégios. Ela é, na verdade, uma inversão de valores. Essa 
reforma trata de fragilizar e precarizar ainda mais a estrutura do serviço público para poder manter o 
privilégio de quem sempre se beneficiou no Brasil: a elite dominante”, avalia o presidente da CUT-DF. 
Do total de arrecadação de impostos que o Brasil tem, 48% vem da taxação sobre o consumo. Ou seja, 
Paulo Guedes que ganha mais de R$ 30 mil por mês e um professor que ganha menos que R$ 2 mil são 
taxados da mesma forma. O tema dos impostos sobre grandes fortunas está na Constituição de 1988, mas 
até hoje não foi implementado. 

 

 
 


