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O QUE ESTÁ EM JOGO
COM A REFORMA 
ADMINISTRATIVA

 Na prática, o vínculo de experiência visa a con-
tratação de empregados a baixos salários (que ainda 
serão determinados por lei complementar) e sem 
qualquer estabilidade, abrindo espaço para a contra-
tação de empresas privadas prestadoras de serviços e 
ou indicações políticas para atender interesses regio-
nais.

 No caso dos cargos típicos de Estado, a PEC 
prevê, como condição para adquirir estabilidade, o 
cumprimento de mais de um ano de efetivo exercí-
cio com desempenho satisfatório, além de um perí-
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odo de vínculo de experiência de, no mínimo, dois 
anos.  O exercício do Serviço Público em uma ginca-
na na qual os servidores competirão pelas vagas es-
cassas, se estas existirem e em processos de avaliação 
com critérios ainda a serem estabelecidos mas que 
podem ser impossíveis de serem atingidos. 

 O VÍNCULO POR PRAZO DETERMINADO visa à substitui-
ção dos contratos temporários atuais, regidos pela Lei 
8.745/1995. Embora pareça o tipo de vínculo menos 
problemático, é importante notar que, diante das ou-
tras mudanças propostas pela PEC, este pode se ca-
racterizar com um vínculo de precarização total do 
trabalho, com a possibilidade de elevação de carga 
horária e rebaixamento de salários dos cargos tempo-
rários, como prevista na proposta de isonomia com a 
realidade do setor privado apresentada pelo texto da 
PEC; 

 O VÍNCULO POR PRAZO INDETERMINADO vem, nessa 
proposta, substituir a grande maioria dos cargos atu-
ais do Serviço Público. Ao classificar como um víncu-
lo por prazo indeterminado, a proposta aponta para o 
fim daquilo que é central para o exercício do Serviço 
Público: a estabilidade. O servidor público permanen-
te atual, embora estável, está sujeito a remoção por 
violações administrativas ou pelo não cumprimento 
de suas funções. Na nova proposta, tal vínculo po-
derá ser desfeito como resultado de uma avaliação 
discricionária de desempenho, que poderá ser feita 
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pela chefia imediata e sujeita a critérios subjetivos da 
mesma. Na prática, extingue-se o Serviço Público es-
tável e se estabelece a promoção e a perpetuação de 
práticas de assédio moral, insegurança e compadrio e 
de ameaças que podem levar ao desligamento o ser-
vidor; 

 O CARGO DE LIDERANÇA E ASSESSORAMENTO modifica os 
cargos comissionados de modo a garantir sua ocupa-
ção por indicações políticas fora da estrutura funcio-
nal do Estado. Neste vínculo, qualquer um, a partir 
de indicação de autoridade relevante, poderá ocupar 
cargos de chefia, coordenação, controle e assessora-
mento e inclusive participar de avaliações dos demais. 
Não é à toa que a PEC 32/2020 foi também apelidada 
de “PEC da Rachadinha”. Ela naturaliza práticas de 
apadrinhamento e clientelismo que são tão comuns 
no setor privado e no círculo familiar do Presidente da 
República. Com a instituição de cargos de liderança e 
assessoramento, os cargos de livre nomeação e exo-
neração poderão ser ocupados por qualquer cidadão, 
independente de já ser servidor público ou não, para 
o desempenho de funções estratégicas, gerenciais ou 
técnicas, e não apenas de direção, chefia e assessora-
mento. Essas funções poderão ser preenchidos com 
base em critérios meramente políticos e interpessoais, 
sem qualquer controle dos mecanismos que regulam 
a função pública, abrindo espaço para o compadrio, 
abusos de autoridade e a ingerência de setores priva-
dos na administração direta dos serviços públicos.
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 Por fim, O CARGO TÍPICO DE ESTADO é o único vín-
culo presente na PEC que prevê a manutenção de al-
guns direitos conquistados historicamente pelo fun-
cionalismo público. A natureza desse cargo não está 
explicitada na proposta, devendo ser definida por 
lei complementar. Embora não exista precisão sobre 
quais serão esses cargos, é óbvio, a partir da leitura 
da proposta, que tais cargos serão destinados, muito 
provavelmente, ao alto escalão do funcionalismo pú-
blico. 

 O desmonte representado por esta (Contra)Re-
forma Administrativa é bem exemplificado no fato de 
que passaríamos a ter pelo menos cinco vínculos tra-
balhistas distintos, com direitos e deveres distintos, e 
quatro deles sem qualquer perspectiva de constituir-
-se como carreira, dada a natureza instável dos seus 
vínculos. Tal proposta terá como consequência uma 
clara estratificação dentro do Serviço Público, que 
inevitavelmente irá gerar processos de conflito, de so-
brecarga de trabalho, de assédios, ingerência externa 
e de grupos políticos e de sucateamento dos serviços 
ofertados pelo Estado. 

 Nesse particular compete observar que a ga-
rantia de estabilidade somente àqueles que exercem 
funções exclusivas de Estado implica, também, em 
converter direitos em serviços de mercado, posto que 
a privatização dos serviços públicos de saúde, educa-
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ção, segurança, controle e fiscalização representa que 
o acesso a eles estará limitado àqueles que puderem 
pagar por eles. 

 Embora a PEC 32/2020 não decrete explicita-
mente o fim dos concursos, ela indica que os con-
cursos tendem a ser cada vez mais raros na União, 
nos estados e municípios. Na nova proposta, há ape-
nas previsão de concursos públicos para reposição de 
servidores nas carreiras típicas de Estado, que devem 
compor o alto escalão do funcionalismo público. Para 
os demais vínculos, a proposta é que os concursos se-
jam substituídos por seleções simplificadas, cujo con-
trole público do processo é muito mais frágil. 

O FIM DA ESTABILIDADE E DA DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

 A PEC 32/2020, como já apontamos, é fruto 
de um longo processo de retirada de direitos que se 
aprofundou com a PEC da Morte e com a (Contra)Re-
forma Trabalhista de 2016. Este processo teve como 
eixo central a crítica à estabilidade, conquistada há 
mais de 100 anos e que dispõe sobre duas formas de 
desligar os servidores de suas funções: por meio de 
sentença judicial transitada em julgado e por meio de 
uma infração disciplinar grave. 

 Na reforma proposta pelo Governo Federal, os 
servidores poderão ser demitidos por “insuficiência 
no desempenho”. E ainda que a PEC não traga qual-
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quer indicação do que poderia se configurar como in-
suficiência no desempenho (deixando isso a cargo da 
regulamentação de uma Lei Ordinária Simples), esta 
mudança afrouxa a regra de desligamento, fazendo 
com que a mesma possa ser conduzida pelos ventos 
ideológicos de governos de ocasião, assim como de 
chefias persecutórias. 

 Além disso, a PEC prevê que o servidor também 
possa ser destituído por uma simples decisão judicial 
colegiada, sem que todo o trâmite necessário tenha 
sido percorrido e que a decisão tenha transitado em 
julgado. Este cenário irá aproximar as experiências 
trabalhistas no Serviço Público àquelas do setor pri-
vado, marcadas por assédios morais e pressões por 
desempenho pautadas por metas e concorrências in-
dividuais, em contraposição ao desempenho baseado 
na cooperação interpessoal e  intra/ interorganizacio-
nal e no interesse público. 

 Significa, na prática, o fim do Serviço Público 
como conhecemos. Afinal, não há Serviço Público 
sem segurança jurídica para trabalhar, para divergir 
de um superior, sem impessoalidade nas tratativas 
entre servidores. Não há serviço público eficiente, 
impessoal, transparente, regido pela moralidade, pela 
legalidade e pela publicidade (conforme reza o art. 37 
da CF/1988) se aos trabalhadores não é assegurado o 
vínculo estável com o Estado e não com os governos 
como pretendem os defensores da PEC 32/2020. 



10

 São essas condições que asseguram um Servi-
ço Público com independência funcional e com um 
compromisso de longo prazo do servidor com sua 
função. Caso a PEC seja aprovada da maneira que 
está, será um golpe final duro após mais de três dé-
cadas de campanhas difamatórias que visaram des-
gastar a imagem do funcionalismo público e redu-
zir o alcance dos direitos sociais atrelados ao pleno 
funcionamento dos equipamentos de Estado, além 
disso abre-se espaço para o aumento da precarização 
e da privatização.

  Associado ao fim da estabilidade está o fim da 
dedicação exclusiva para a maioria dos cargos, à ex-
ceção daqueles classificados como típicos de Estado. 
Sem dedicação exclusiva, aos servidores públicos é 
oferecida a “oportunidade” de acumular cargos con-
comitante à subtração de direitos arduamente con-
quistados, como progressão funcional e plano de 
carreira, transformada, na prática, em bico e preca-
rização. 

 Não por acaso a PEC 32/2020 acrescenta aos 
princípios constantes no artigo 37 da CF/1988, os 
princípios da “imparcialidade”, da “inovação”, da 
“responsabilidade”, da “unidade”, da “coordena-
ção”, da “boa governança” e da “subsidiariedade”. 
Explicita, assim, os pressupostos privativos dos go-
vernos de plantão, cujos “princípios” confundem 
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atribuições de governo às atribuições de servidores 
de Estado. 

 A extinção das carreiras extingue, junto com 
ela, a qualidade dos serviços públicos prestados pelo 
Estado e o atendimento aos direitos sociais historica-
mente conquistados. Reiteramos: a estabilidade não 
é um privilégio do servidor, é um direito da popula-
ção de ter a garantia de continuidade do atendimento 
às suas demandas, sem o risco de que este esteja atre-
lado aos Governos de ocasião e à sua boa-fé.

SERVIDORES DA ATIVA TAMBÉM SERÃO ATINGIDOS?

 Diversos aspectos na PEC 32 são deixados para 
regulamentação por meio de lei complementar ou 
mesmo lei ordinária, quando não forem objeto de 
Decreto do Presidente da República e nesse sentido 
as alterações propostas no artigo 84 do texto consti-
tucional. Entre eles, citam-se a regulamentação das 
avaliações de desempenho, a progressão e a promoção 
funcionais, a alteração e reorganização de atribuições 
de cargos públicos efetivos. Ou seja, é indiscutível 
que o atual servidor público não está à margem da 
Reforma Administrativa. A PEC n. 32/2020 o atinge 
de forma substancial e muitas vezes não tão transpa-
rente, como vem sendo veiculado. 

 Há mudanças em relação ao regime jurídico 
atual, o que significa que a Reforma Administrativa 
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é, sim, extensível aos atuais servidores públicos. A linha 
de corte para delimitar a quem é aplicável esse regime 
jurídico específico é a edição de lei complementar, nos 
termos do artigo 39-A da Constituição, na redação dada 
pela PEC n. 32/2020. Em tese, ela trará novo regime 
jurídico de pessoal com 05 (cinco) formas de vínculo: 
de experiência, por prazo determinado, por prazo inde-
terminado, típico de Estado e de liderança e assessora-
mento. Haverá, então, 03 (três) grupos distintos: aqueles 
regidos pela Lei n. 8.112/1990, no caso de servidores fe-
derais, ou regidos por legislações específicas de cada ente 
federativo (aposentados e pensionistas na data de edição 
da PEC n. 32/2020).
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