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Entenda o que está em jogo para as/os docentes com a proposta de 
Reforma Administrativa

A PEC 32/2020, proposta pelo Governo Federal, 
dá continuidade ao projeto de desmonte dos 
serviços públicos, desta vez ao atacar 
principalmente direitos e a carreira de 
servidores e servidoras. 
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FIM DO REGIME 
JURÍDICO ÚNICO 
E DOS CONCURSOS
PÚBLICOS

A Reforma Administrativa dará m ao Regime Jurídico Único 
(RJU) e implementará 5 tipos diferentes de vínculos ao Estado, 
sem a realização de concurso público e com contratos por 
tempo determinado e indeterminado, ambos sem estabilidade. 
As novas formas de admissão serão portas de entrada para a 
ampliação da terceirização e da contratação de prossionais 
a partir de apadrinhamentos políticos e aparelhamento do 
Estado por interesses privados, sem necessariamente ter a 
qualicação para os cargos. Isso acarretaria ainda a queda 
da qualidade dos serviços públicos.
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FIM DA 
ESTABILIDADE 
DOS SERVIDORES

O m da estabilidade impõe condições trabalhistas mais 
fragilizadas e precarizadas para os servidores públicos que 
não poderão se proteger de assédio, de pressões e 
perseguições políticas, ideológicas e pessoais, nem denunciar 
e impedir atos de corrupção. 

Aos docentes federais, soma-se ainda o m da autonomia 
didático-cientíca. Além disso, essa proposta fragiliza 
também as lutas coletivas e a sindicalização, por medo de 
retaliações e demissão. 
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RETIRADA 
DE DIREITOS 
DOS SERVIDORES

A Reforma Administrativa propõe ainda o m de direitos 
dos servidores, como o não pagamento de adicionais por 
tempo de serviço – o que signica o m dos planos de 
carreira. Além disso, visa limitar as progressões e revisão 
geral anual, muda a estrutura das carreiras e aumenta o 
tempo de serviço, permite congelamento salarial, facilita 
decisões arbitrárias na avaliação por desempenho, entre 
outros pontos.

NÃO À PEC 32/2020

A REFORMA ADMINISTRATIVA 
É RUIM  A POPULAÇÃO PARA TODA



REDUÇÃO
DAS FÉRIAS
DOCENTES

A Pec 32/2020 prevê a redução do período de férias das 
professoras e professores de (até) 45 dias para (até) 30 dias. 
O governo não considera que 45 dias se justicam pela 
“dinâmica” do trabalho docente, principalmente nas 
Universidades, que não envolve apenas aulas. Mesmo de 
férias, professores seguem planejando aulas, avaliando 
conteúdos, orientando alunos e realizando muitas outras 
tarefas entre pesquisa, extensão e administrativas.
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SERVIDORES 
APOSENTADOS

Com a reforma administrativa, diversas carreiras poderão ser 
extintas e, com isso, não haverá mais paridade entre ativos e 
aposentados, que é a extensão de benefícios e vantagens 
adquiridas por servidores em atividade aos já aposentados. 
Sem estabilidade e ampla terceirização, as contribuições dos 
ativos ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) 
reduzirão; aliado a isso, com o envelhecimento da população, 
aumentará o número de servidores aposentados 
(proporcionalmente) em relação aos em atividade, logo, haverá 
menos entrada de recursos para pagar as aposentadorias.
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EXTINÇÃO DE 
UNIVERSIDADES 
E INSTITUTOS 
FEDERAIS

O projeto de Reforma Administrativa aumenta o poder do 
presidente sobre autarquias e fundações, podendo extinguir 
cargos ou instituições da administração pública, como 
Universidade ou Instituto Federal, com uma simples 
“canetada”. 
Ao ampliar os poderes do chefe do Executivo, a PEC 32/2020 
pode, por exemplo, dar m a projetos de pesquisa, às 
carreiras e às instituições responsáveis por mais de 90% da 
produção cientíca do país. 
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FALÁCIA 
DO COMBATE 
AOS PRIVILÉGIOS

Ao contrário do que tem sido armado pelo governo 
Bolsonaro e seus apoiadores, a reforma administrativa altera 
e retira os direitos e garantias dos servidores públicos, ao 
mesmo tempo em que protege as forças armadas e as cúpulas 
do Judiciário, do Parlamento e do Executivo, mantendo os 
supersalários. 
Não se trata de retirar privilégios do alto escalão do serviço 
público, mas de ceifar direitos dos servidores públicos com 
menores salários e que atuam diretamente com a população.
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PRIVATIZAÇÕES

A PEC 32/2020 faz parte de um conjunto de medidas para 
desmontar o serviço público a m de privatizar os direitos. 
Um dos pontos da proposta incentiva a transferência de 
serviços para a iniciativa privada, por meio dos instrumentos 
de cooperação. Com isso, seria possível o uso de recursos e 
infraestrutura públicos para o setor privado sem qualquer 
tipo de contrapartida nanceira. Isso acabaria com a 
gratuidade e aprofundaria as desigualdades do nosso país, 
gerando ainda mais exclusão. 
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Transformar o presente, construir o futuro

Para saber mais sobre a 
Reforma Administrativa, 
acesse o site da Apub ou
acompanhe as publicações 
nas redes sociais do sindicato:

apubsindicato

apubsindicato        

www.apub.org.br
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