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Pressão dos servidores dá resultado e votação do parecer da PEC 32/20

fica para a próxima semana - dia 21/09
en�ndo os efeitos da pressão dos Sservidores – que desde 3ª feira, 

estavam em Brasília numa jornada de 

lutas contra a PEC 32/20, da reforma 

administra�va - os deputados da Comissão 

Especial decidiram adiar a votação do novo 

parecer apresentado pelo relator, no dia 

15/09, para a próxima semana. Mas nem por 

isso a mobilização deve diminuir. Ao 

contrário, a pressão aos parlamentares em 

suas bases eleitorais deve aumentar.  Isso 

porque,  apesar  do novo parecer,  a 

destruição do serviço público con�nua. O 

momento é de unidade e mobilização.

Só a derrota da
PEC 32 interessa!
Cancela a
reforma já!

Maia apresentou um subs�tu�vo do subs�tu�vo que 
segue prejudicial aos serviços públicos. Nessa 5ª 
feira, 16/09, novamente, representantes dos 

servidores foram impedidos de entrar na Comissão. A 
entrada foi permi�da somente até o saguão que dá acesso às 
comissões. Mais cedo, os servidores que par�cipam da vigília 
foram ameaçados até com a chamada da Polícia Legisla�va 
para não ligarem o som do lado de fora do anexo da Câmara. 
Mas os servidores não se curvarão ao autoritarismo.

Corte de 25% de jornada e salário 
 Maia re�rou do texto o corte de jornada de 25% e 
redução proporcional na remuneração do servidor.  Essa 
questão será tratada em legislação à parte. O relator acolheu 
sugestões dos parlamentares e incluiu no parecer a obrigato-
riedade de aplicação de critérios de seleção e admissibilidade 
para ocupantes de cargos comissionados. Mas os detalhes 
também serão regulamentados posteriormente.
 Já para atender os parlamentares que cri�caram a 
primeira versão do relatório, Maia incluiu uma trava para 

evitar que os entes públicos subs�tuam os concursos por 
contratações temporárias em atribuições permanentes do 
Estado, como ensino público, por exemplo. 
 O relator também manteve o prazo máximo dos 
contratos temporários em 10 anos, apesar das crí�cas. Outro 
trecho que permaneceu foi a autorização para que os entes 
públicos possam fazer convênios com a incia�va privada para 
prestar serviços, compar�lhando estrutura e pessoal, com ou 
sem contrapar�da. 

Novos 'jabu�s' para beneficiar policiais 
 O relator da reforma administra�va cedeu à pressão 
da bancada de profissionais da área de Segurança, respalda-
da pelo presidente Jair Bolsonaro, e incluiu no “novo” parecer 
medidas que melhoram a aposentadoria dos policiais civis 
estaduais.
  Ele ampliou para a categoria o direito ao bene�cio 
integral e paridade (mesmo reajuste dos a�vos) para todos 
que ingressaram no serviço até novembro de 2019, quando 
entrou em vigor a reforma da Previdência.
 Maia ainda mexeu ainda no valor da pensão por 
morte para dependentes de todos os policiais estaduais civis 
e também federais. O bene�cio passa a ser vitalício e integral 
em caso de morte do segurado no exercício da função. Como 
a reforma da Previdência, o bene�cio passou a ser proporcio-
nal ao tempo de serviço.
 Ao assegurar aos policiais civis o direito à aposenta-
doria integral, o relator eleva os gastos para estados. O relator 
não aceitou reaver a aposentadoria integral para os policiais 
federais, ex�nta com a reforma da Previdência. Mas 
reafirmou esse direito para quem ingressou no serviço até 
novembro de 2019.
 As benesses foram negociadas com o relator 
diretamente pelo ministro da Jus�ça, Anderson Torres. A 
bancada da segurança na Câmara também pressionou por 

mudanças para favorecer a categoria, no embalo da reforma 
administra�va.

 Maia ainda introduziu no texto outras medidas 
inusitadas para atender aos agentes de segurança. Entre elas, 
dá à Polícia Federal (PF), status de órgão essencial da Jus�ça. 
Com isso, a PF passa a ser controlada externamente pelo 
Conselho Nacional da Jus�ça (CNJ) e não mais o Ministério 
Público. Além de assegurar foro privilegiado para o diretor da 
PF, no caso o Supremo Tribunal Federal (STF), ele ampliou o 
bene�cio ao delegado da polícia civil, que passa a responder 
ao Superior Tribunal de Jus�ça (STJ).

Só a derrota da PEC 32 interessa 

 No final do dia 15/09, Maia apresentou uma 
complementação de voto, alterando seu relatório. A propos-
ta ainda a�nge atuais servidores, mexe com a estabilidade, 
facilita as priva�zações, incen�va e amplia possibilidade de 
contratação de apadrinhados sem concurso e, na prá�ca, 
segue representando o fim dos serviços públicos brasileiros e 
do acesso da população a polí�cas públicas. Em conjunto 
com centrais sindicais e representantes da sociedade civil 
organizada, a pressão tem sur�do efeito e dado resultados 
importantes.  Essa semana, o PSB anunciou que o par�do se 
posicionará contrário à proposta de reforma Administra�va 
que, na prá�ca, representa o fim dos serviços públicos 
brasileiros. Vários deputados, inclusive da base aliada do 
governo, também declararam voto contrário à PEC 32/20. 
Mas precisamos ficar de olho e verificar como vão votar esses 
deputados e denunciá-los em suas bases eleitorais caso 
votem contra o povo.


