
Reforma Administrativa.               
A destruição do Estado brasileiro

SINDPREVS/SC  - 26.11.2020



As falsas justificativas



“O Estado custa muito, mas entrega pouco”. 
  Objetivos da proposta: 

“Modernizar o Estado”; 
“Aproximar o serviço público da realidade do país”; 
“Garantir condições orçamentárias e financeiras para a 
existência do Estado”. 

  Novos “princípios” da administração pública: 
imparcialidade, transparência, inovação, 
responsabilidade, unidade, coordenação, 
subsidiariedade e boa governança pública 



Os objetivos reais



• Desconstitucionalização da administração pública e dos 
direitos dos servidores = facilidade para imposição de novas 
medidas; 

• Mesma estratégia adotada na PEC 103/2019; 

• Adoção do “Spoil System” norte-americano – “ao vitorioso 
pertence o espólio” = os cargos passam a ser de Governos 
e não do Estado (clientelismo); 

• Organização do Estado passará a ser feita por Decreto 
(l'état c'est moi); 

• Introdução do princípio da subsidiariedade (privatização 
em larga escala)



Total de vínculos públicos, por ente federativo  
(1986-2017 – em milhões) 



Despesa anual com servidores ativos federais e percentual 
da despesa em relação ao PIB (2004-2017)



Despesa anual com servidores ativos federais e percentual da 
despesa em relação a Receita Corrente Líquida (2004-2017)



Remuneração média e mediana, por nível federativo (2004-2017) 



Remuneração média e mediana, por Poder (2004-2017) 



Distribuição da remuneração mensal, por Poder – 2017 
(em %)



A alegação de 
excesso de 
funcionários é falsa! 

Na OCDE o setor público 
representa a média de 
21,3% do total da 
ocupações: 

O Brasil este percentual é 
de apenas 12,1%.



No que consiste a “reforma”



Estabilidade somente cargos “típicos de Estado”  (lei vai   
definir); 

Transforma funções de confiança e cargos de comissão em 
“cargos de liderança e assessoramento”, retirando a 
exclusividade e percentuais mínimos atualmente 
previstos para servidores de carreira (clientelismo); 

Regra geral de 
ingresso passará 
a ter 3 fases:

Provas e títulos;
Pelo menos um ano de 
experiência, com 
“avaliação”;
Classificação final 
dentro do quantitativo 
previsto no edital.



• Amplia regra de contratação por tempo determinado (greve, 
caráter temporário ou sazonal, por demanda); 

• Insere vedações na CF: 
o Férias superior a 30 dias; 
o Adicional por tempo de serviço(extinto em 2001 para 

servidores federais) e por substituição; 
o Aumento de remuneração ou indenização com efeito 

retroativo; 
o Licenças prêmio(extinto em 1997 para servidores federais), 

assiduidade ou por tempo de serviço; 
o Redução de jornada sem redução de remuneração; 
o Aposentadoria compulsória como punição; 
o Promoção por tempo de serviço; 
o Indenizações sem lei; 
o Incorporação de remuneração de cargos em comissão ou 

função (já inserido no art. 37, § 9º, pela EMC 103).



• Afastamentos e licenças = valores excluirão parcelas não permanentes. 
• Permite a redução de jornada e remuneração (que o STF havia declarado 

inconstitucional ao julgar a ADI da LC 101). 
• Cria o art. 37-A : Terceirização/Privatização de serviços públicos  

(“Cooperação com órgãos e entidades, públicos e privados”): 
o Lei federal vai estabelecer normas gerais;  
o Única exceção para cargos típicos de Estado. 

• Extinção do Regime Jurídico Único (art. 39): 
• Lei complementar para normas gerais; 
• Revoga os parâmetros gerais de fixação de vencimentos e sistema 

remuneratório;



• A vinculação ao RPPS poderá ser limitada aos 
cargos típicos de Estado, mediante lei 
complementar, no prazo de 2 anos; 

• Mesmo a estabilidade dos cargos típicos de 
Estado precisará de mais um ano após o 
vínculo de experiência, podendo ser demitido 
após decisão em 2ª instância ou órgão 
colegiado.  

• A avaliação de desempenho não precisa ser 
por comissão. 



A farsa: a proposta não atingirá 
os atuais servidores e 
empregados públicos! 



• Criação de um regime jurídico exclusivo para cargos  
  “típicos de Estado”; 
• Atuais servidores serão regidos por outro regime jurídico, a ser 

definido em lei; 
• Diversos cargos e carreiras atuais serão aglutinados numou mais 

“carreirões”; 
• Cargos que não forem considerados “típicos de Estado” devem 

ser considerados “em extinção” = tratamento diferenciado/pior; 
• Privatização de serviços públicos e ampliação das formas de 

contratação temporária podem gerar “desnecessidade” dos 
cargos atuais = disponibilidade 



Demissão após decisão colegiada e não pelo trânsito 
em julgado; 
Avaliação de Desempenho não precisará mais de lei 
complementar; 
Fim da exclusividade da ocupação das funções 
comissionadas e da reserva de cargos em comissão; 
Permissão de redução de jornada com redução 
remuneratória; 
Nas fases 2 e 3 virão as tabelas salariais, formas de 
progressão e de avaliação de desempenho



Empregados 
públicos

Torna nula a concessão de estabilidade no 
emprego e de proteção contra a despedida 
por meio de negociação, coletiva ou 
individual, ou de ato normativo.

Introduz aposentadoria compulsória aos 75 
anos, com extinção do vínculo;

As vedações do art. 37, XXIII são extensíveis 
aos empregados públicos;



Torna nula a concessão de estabilidade no emprego e de 
proteção contra a despedida por meio de negociação, 
coletiva ou individual, ou de ato normativo.

Introduz aposentadoria compulsória aos 75 anos, com 
extinção do vínculo;

As vedações do art. 37, XXIII são extensíveis aos empregados 
públicos;
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