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Parecer Jurídico 

  

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 32/2020. 
 
 
À direção do SINDUFLA, 
 

 

A direção do Sindufla requisitou parecer sobre a PEC/32, que 

trata da Reforma Administrativa. 

 

Em 3 de setembro de 2020 o Poder Executivo enviou ao 

Congresso Nacional a Proposta de Emenda à Constituição nº 32, de 2020, que 

“Altera disposições sobre servidores, empregados públicos e organização 

administrativa”. 

 

Essa proposta já era há muito anunciada pelo atual Governo, não 

sendo sua elaboração discutida com qualquer instância externa ao Poder 

Executivo.  

 

Apesar de tratada como sigilosa até seu envio ao Congresso 

Nacional, em vários momentos alguns de seus aspectos principais foram 

divulgados por membros do Governo, principalmente com relação à 

preocupação com o fim da estabilidade dos servidores públicos e a pretensão 

de introduzir regimes jurídicos diferenciados, além da redução de direitos e 

precarização dos vínculos de trabalho. 

 

A PEC 32/2020, a pretexto de reformar a administração pública e 

corrigir distorções, promove, na verdade, o enfraquecimento das estruturas 

administrativas e de Carreira, visando a implementar cada vez mais a política 

de enfraquecimento da máquina pública do atual Governo, sendo um dos 

principais alvos da redução de gastos os Servidores Públicos. 
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A reforma que a PEC/32 pretende implementar é baseada em 

quatro princípios:  

a) foco em servir: consciência de que a razão de existir do 

governo é servir aos brasileiros;  

b) valorização das pessoas: reconhecimento justo dos servidores, 

com foco no seu desenvolvimento efetivo;  

c) agilidade e inovação: gestão de pessoas adaptável e conectada 

com as melhores práticas mundiais;  

d) eficiência e racionalidade: alcance de melhores resultados, em 

menos tempo e com menores custos 

 

No entanto, o real objetivo da PEC/32 é servir de linha auxiliar às 

demais medidas já implementadas pelo atual governo, tais como a EC 103 

(reforma da previdência), a MP 922 (contratação temporária no serviço 

público), ou as anunciadas, tal como a reforma tributária, de forma a maximizar 

impactos fiscais de longo prazo. 

 

 Os principais efeitos das supracitadas medidas recairão sobre os 

servidores públicos, que constituem o único alvo das alterações a serem 

implementadas.  

 

A PEC 32/2020, baseando-se em concepções fiscalistas que 

enxergam no gasto público e na prestação de serviços um fardo insuportável, 

busca implementar práticas de um Estado mínimo comprador, no qual a gestão 

de contratos e a transferência de recursos ao setor privado seriam as 

alternativas para salvar o Brasil do déficit orçamentário. 

 

A PEC 32 encontra-se desde 08/02/2021 na Comissão de 

Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. 

 

Em seguida, serão analisadas as alterações que consideramos 

mais relevantes na PEC/32: 
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VÍNCULOS E FORMA DE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO 

 

 

O art. 37, I, dispõe que “os cargos, empregos e funções públicas 

são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em 

lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei”, é alterado para fazer 

referência a expressão vínculo público. 

 

Já o inciso II do supracitado dispositivo legal, que trata da 

investidura em cargo ou emprego público mediante aprovação prévia em 

concurso público, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão 

declarado em lei de livre nomeação e exoneração, é desmembrado em três: 

 

II – trata dos empregados públicos; 

II.a – trata do ingresso em cargo com vínculo efetivo por prazo 

indeterminado; 

II.b – trata da investidura em cargo típico de Estado 

 

O mencionado inciso II-A passa a reger o ingresso no serviço 

público em “cargo com vínculo por prazo indeterminado”, nome dado ao cargo 

efetivo sem estabilidade ou com estabilidade, tratando-se de cargo de 

atividades típicas de Estado. 

 

Dispõe ainda, no tocante aos concursos públicos, que estes 

passam a ser compostos por etapas, sendo a de provas e títulos apenas a 

primeira delas, existindo ainda: 

 

a) cumprimento de período de, no mínimo, um ano em 

vínculo de experiência com desempenho satisfatório;  

b) classificação final dentro do quantitativo previsto no 

edital do concurso público, entre os mais bem avaliados ao final 

do período do vínculo de experiência. 
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Assim sendo, ainda que aprovado em prova ou provas e títulos, o 

candidato não será nomeado, mas apenas investido em “vínculo provisório”, 

que sequer contará para fins de estabilidade. Nesse ponto, a PEC gera 

diversos pontos de crítica: 

 

a) o prazo mínimo do período de experiência seria de um ano. No entanto, se 

silencia com relação ao prazo máximo; 

b) como poderá o servidor público nessa situação exercer suas atribuições 

com a independência requerida pelo cargo? 

c) já que não integra o serviço público, tendo em vista que o vínculo é de 

natureza provisória, como se daria a incorporação desse servidor à 

Carreira e às suas garantias e prerrogativas? 

 

Com relação ao terceiro ponto, qual seja, a classificação após o 

período de experiência, apenas serão “efetivados” os mais bem classificados 

até o limite das vagas previstas no edital.  

 

No entanto, a redação prevista não fixa qualquer regra quanto a 

essas avaliações, nem número máximo de candidatos que poderão concorrer a 

cada “vaga”.  

 

Isso quer dizer que um órgão, tendo realizado concurso público, 

poderá “recrutar” 10.000 servidores a título de experiência e, ao final, 

selecionar apenas 50, conforme a classificação. Haveria, assim, um ambiente 

de acirrada competição durante o prazo de experiência, com efeitos negativos 

sobre os servidores, tanto no que diz respeito à relação com as chefias, quanto 

com a solidariedade com os colegas, visto que todos estarão competindo por 

uma das vagas. 

 

Ressalta-se que os servidores admitidos nesta condição não terão 

estabilidade, tendo em vista que a PEC 32 passa a prever estabilidade apenas 

para ocupantes de “cargo típico de Estado” 
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O inciso II-B trata investidura no supracitado “cargo típico de 

Estado” (o § 1º do art. 39 determina que Lei complementar federal definirá os 

cargos típicos de Estado), dependendo de aprovação em concurso público com 

também três etapas: 

 

a) Provas e títulos; 

b) Cumprimento de período de experiência mínimo de dois anos 

e desempenho satisfatório; 

c) Classificação final dentro do quantitativo previsto no edital do 

concurso público, entre os mais bem avaliados ao final do 

período do vínculo de experiência  

 

As críticas às duas etapas que sucedem a etapa de provas e 

títulos são as mesmas do ingresso por prazo indeterminado, ressaltando 

apenas que o período mínimo de vínculo provisório nos cargos típicos de 

Estado é de dois anos. 

 

Além disso, a redação que pretende a PEC conferir ao art. 

41 é a de que: 

 

Art. 41. Adquire a estabilidade o servidor que, após o término 

do vínculo de experiência, permanecer por um ano em efetivo 

exercício em cargo típico de Estado, com desempenho 

satisfatório, na forma da lei. 

 

Assim sendo, aqueles que superassem a batalha campal 

pelas vagas em cargos típicos de Estado, nos termos previstos pela PEC 

32, ainda precisariam cumprir um ano de “estágio probatório” para 

adquirir estabilidade. 

 

Além disso, a PEC 32 altera ainda o art. 37, IV, suprimindo a 
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previsão de que o aprovado em concurso público teria prioridade sobre novos 

concursados para assumir cargo ou emprego público na Carreira, o que 

explicita a noção de desprezo ao conceito de carreira por parte da alteração 

pretendida pelo atual Governo. 

 

CARGOS EM COMISSÃO 

 

Nos termos da redação que a PEC 32 pretende conferir ao art. 37, 

V, os cargos em comissão e funções de confiança passam a ser chamados 

“cargos de liderança e assessoramento”. 

 

No entanto, nos moldes da redação da PEC 32 ao supracitado 

dispositivo, os “cargos de liderança e assessoramento” poderão ser destinados 

a “atribuições estratégicas” ou “técnicas”, ou seja, em substituição a cargos 

efetivos e permanentes, para os quais somente se deveria admitir servidor 

concursado, o que é gravíssimo. 

 

Deixa de existir ainda previsão de provimento privativo de funções 

ou cargos em comissão por servidor efetivo, evidenciando assim o desprezo da 

PEC 32 aos servidores que ingressam no serviço público por meio de concurso 

público, afastando-se qualquer noção de meritocracia ou boa gestão do 

aparato público. 

 

Já o § 18º do art. 37 remete a ato de cada Chefe de Poder dispor 

sobre critérios mínimos para acesso a cargos de confiança e sua exoneração. 

No entanto, a PEC é tão imprecisa que nem sequer leva em consideração que 

inexistem chefias no legislativo e no judiciário. 

 

ACUMULAÇÃO DE CARGOS 

 

A nova redação do inciso XVI do art. 37 passa a prever a vedação 

de “qualquer outra atividade remunerada”, seja pública ou privada, para os 
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ocupantes de “vínculos públicos”, qualquer que seja a sua natureza, 

pretendendo-se cria uma noção de dedicação exclusiva ao serviço público1. 

 

 No entanto, os incisos XVI-A e XVI-B ressalvam que: 

 

XVI-A - não se aplica a limitação do inciso XVI ao exercício da 

docência ou de atividade própria de profissional da saúde, com 

profissão regulamentada, por ocupante de cargo típico de 

Estado, quando houver compatibilidade de horários, 

observado, em qualquer caso, o disposto no art. 39, caput, 

inciso VII; 

XVI-B - é autorizada a acumulação remunerada de cargos 

públicos para servidores não ocupantes de cargos típicos de 

Estado, quando houver compatibilidade de horários e não 

houver conflito de interesse, observado, em qualquer caso, o 

disposto no art. 39, caput, inciso VII2; 

 

A PEC 32 nesse ponto é de uma atecnia absurda. De um lado, é 

vedada a cumulação do cargo público com qualquer outra atividade 

remunerada, mesmo que exista compatibilidade de horários, nem mesmo em 

atividades de docência ou saúde. De outro lado, porém, amplia as 

possibilidades de acumulação de cargos públicos e não limita sequer a 

quantidade de cargos que podem ser acumulados. 

 

Assim sendo, qualquer servidor que ocupe cargo não típico de 

Estado poderá acumulá-los, desde que haja compatibilidade de horários e 

inexista conflito de interesse, o que aponta para a generalização de o servidor 

poder ocupar mais de um posto, o que supõe contínua redução remuneratória 

dos agentes públicos. 

 

 
1 O § 19 do art. 37 afasta as limitações relativas à vedação de qualquer atividade remunerada no caso de 

municípios com menos de 10000 eleitores, e não habitantes. 
2Art. 39. Lei complementar federal disporá sobre normas gerais de:  

VII - duração máxima da jornada para fins de acumulação de atividades remuneradas nos termos do art. 

37, caput, incisos XVI-A e XVI-B. 
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Ressalta-se que o § 10º do art. 37 passará a dispor que: 

 

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de 

aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos art. 42 e art. 142 

com a remuneração de cargo ou emprego público, ressalvados 

os cargos acumuláveis na forma prevista nos incisos XVI-A e 

XVI-B do caput, os cargos eletivos, os cargos em comissão e 

os cargos de liderança e assessoramento. 

 

A precariedade técnica no texto da PEC 32 é tamanha que 

segue tratando de cargos em comissão, como no caso do mencionado § 

10º, ao mesmo tempo em que extingue aquela denominação no serviço 

público. 

 

REGIME JURÍDICO 

 

 

A PEC 32 extingue o Regime Jurídico Único da Administração 

Direta, Autárquica e Fundacional, criando multiplicidade de regimes de 

admissão no serviço público.  

 

O novo “caput” do art. 39 remete a lei complementar dispor sobre 

regras do novo regime jurídico dos servidores em geral: 

 

a) o “vinculo de experiência”, previsto no inciso I, como etapa do 

concurso, o que criará um “limbo”, tendo em vista que o 

servidor estará trabalhando, mas ainda não aprovado no 

concurso e, consequentemente, não investido em cargo 

público;  

b) “vinculo por prazo determinado”, previsto no inciso II, que é 

disciplinado no § 2º do mesmo artigo; 

c) vínculo por prazo indeterminado, previsto no inciso III, que 

passará a ser a “regra padrão” entre os servidores e a 
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Administração Pública, mas na qual o servidor não adquirirá a 

estabilidade; 

d) “cargo típico de Estado”, previsto no inciso IV, restabelecendo 

noção do período da ditadura militar para diferenciar os 

servidores que continuariam a ter estabilidade. A Lei nº 6.185, 

de 1974, sancionada por Ernesto Geisel, introduziu o regime 

de emprego no lugar do regime estatutário, mantendo nele 

apenas as “atividades inerentes ao Estado como Poder 

Público sem correspondência no setor privado”, definindo um 

rol bastante restrito de funções que permaneceriam sujeitas 

aos deveres, direitos e obrigações definidos em Estatuto 

próprio3; 

e) “cargos de liderança e assessoramento”, previstos no inciso V, 

que substituiriam os cargos em comissão e funções de 

confiança, o que já foi criticado neste parecer como abertura 

para contratações sem concurso público, principalmente ao se 

ter em conta que se destinarão a atribuições técnicas e 

estratégicas, próprias de cargos efetivos. 

 

 

Ressalta-se que não existe no art. 39, previsão expressa de 

contratação sob vínculo de emprego público, ou seja, sujeito ao regime da CLT, 

na Administração Pública. 

 

Por fim, nos termos do art. 40-A, determina que: 

 

Art. 40-A. Para fins de determinação do vínculo previdenciário 

dos servidores públicos, são segurados: 

 I - de regime próprio de previdência social os servidores com 

 
3 Art. 2º Para as atividades inerentes ao Estado como Poder Público sem correspondência no 
setor privado, compreendidas nas áreas de Segurança Pública, Diplomacia, Tributação, 
Arrecadação e Fiscalização de Tributos Federais e Contribuições Providenciárias, Procurador 
da Fazenda Nacional, Controle Interno, e no Ministério Público, só se nomearão servidores 
cujos deveres, direitos e obrigações sejam os definidos em Estatuto próprio, na forma do art. 
109 da Constituição Federal.   
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vínculo de experiência e os servidores de cargo com vínculo 

por prazo indeterminado ou de cargo típico de Estado de que 

tratam, respectivamente, os incisos I, III e IV do caput do art. 

39-A; e  

II - do regime geral de previdência social: a) os agentes 

públicos a que se refere o art. 40, § 13, da Constituição; b) os 

servidores com vínculo por prazo determinado; ou c) os 

servidores admitidos exclusivamente para cargo de liderança e 

assessoramento. 

 

 

ESTABILIDADE 

 

A estabilidade passa a ser garantida apenas e exclusivamente ao 

servidor que, após cumprir pelo menos 2 anos de vínculo de experiência, tiver 

desempenho satisfatório, for nomeado dentro do no limite de vagas previsto no 

edital, e, ainda, cumprir um ano de efetivo exercício, também com desempenho 

satisfatório.  

 

Essas regras, porém, serão aplicadas apenas a quem exercer 

cargo típico de Estado, que somente poderá perder o cargo em face de: 

 

a) decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial 

colegiado;  

b) mediante avaliação periódica de desempenho, na forma da lei, 

assegurada a ampla defesa. 

 

Os demais servidores que cumprirem 1 ano de “vinculo de 

experiência” e 1 ano de efetivo exercício, para serem então nomeados, por 

prazo indeterminado, jamais obterão estabilidade.  

 

Sem essa garantia, esses servidores poderão ser demitidos, não 

somente em situação de excesso de despesas, mas também em casos de 

eventual excesso de pessoal ou em decorrência de má avaliação de 
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desempenho, que não dependerá de lei complementar para ser 

regulamentada. 

 

Ressaltamos que a redação do art. 169 da Constituição Federal já 

permite inclusive, em situações excepcionais, perda de cargo por servidor 

estável:  

 

  Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá 

exceder os limites estabelecidos em lei complementar.  

§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base 
neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar 
referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios adotarão as seguintes providências:         (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com 
cargos em comissão e funções de confiança;         (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

II - exoneração dos servidores não estáveis.         (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)         (Vide Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior 

não forem suficientes para assegurar o cumprimento da 

determinação da lei complementar referida neste artigo, o 

servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato 

normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a 

atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da 

redução de pessoal.         (Incluído pela Emenda Constitucional 

nº 19, de 1998) 

 

REGRA DE TRANSIÇÃO 

 

No art. 2º, a PEC 32/2020 estabelece regra de transição, de modo 

a explicitar as regras que serão aplicadas aos atuais servidores e aos que 

ingressarem em cargo efetivo nos três Poderes e nos três níveis de governo, 

até que entre em vigor o novo regime jurídico a serem aplicados em cada 
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esfera federativa. 

 

Nesse sentido, servidor já ocupante de cargo efetivo ou que vier a 

ingressar no serviço público até que entre em vigor lei complementar 

disciplinadora do novo regime jurídico, continuará a ter direito à estabilidade, 

após três anos de efetivo exercício e aprovação no estágio probatório, bem 

como às vantagens excluídas dos futuros servidores. 

 

O § 2º repete o que já diz o próprio art. 41, determinando que “§ 

2º O servidor a que se refere o caput, após adquirir a estabilidade, só perderá o 

cargo nas hipóteses previstas no art. 41, § 1º, incisos I a III, e no art. 169, § 4º, 

da Constituição”, impedindo que lei ordinária venha a dispor sobre outras 

hipóteses, como a dispensa por excesso de pessoal ou em decorrência de 

extinção ou fusão de órgãos.  

 

Ressalta-se que deixa de ser exigida lei complementar para 

disciplinar a demissão por insuficiência de desempenho. 

 

Já o art. 4º determina que as atuais funções de confiança, cargos 

em comissão e gratificações não permanentes serão substituídos pelos “cargos 

de liderança e assessoramento”, “nos termos de ato do Chefe de cada poder”, 

atecnia já combatida nesse parecer. 

 

O art. 5º dispõe sobre a regra para que os atuais servidores e 

empregados públicos possam manter os vínculos já existentes até a data da 

promulgação da Emenda Constitucional, caso acumulem cargos nos termos 

como permitido atualmente. Para esses servidores, ficam mantidas as regras 

atuais, sem, no entanto, impedir que venham a ser beneficiados pelas novas 

regras de acumulação previstas no art. 37, XVI e seguintes, se mais benéficas 

no caso concreto. 

 

O art. 6º determina que: 
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Art. 6º As parcelas indenizatórias pagas em desacordo com o 

disposto no art. 37, caput, inciso XXIII, alínea “i”, da 

Constituição ou instituídas apenas em ato infralegal ficam 

extintas após dois anos da data de entrada em vigor desta 

Emenda à Constituição. 

 

Assim sendo, fica assegurado o pagamento de parcelas 

indenizatórias sem previsão de requisitos e valores em lei, no caso de servidor 

público, pelo prazo de 2 anos a contar da vigência da Emenda Constitucional. 

No entanto, após esse período, tendo em vista que as parcelas indenizatórias 

não são protegidas pela irredutibilidade, poderão ser suprimidas quando 

ausentes as causas que lhes deram origem, independentemente de lei. 

 

Por fim, o art. 9º autoriza os entes da federação a vincular ao 

Regime Geral da Previdência Social, e não aos respectivos regimes próprios, 

os servidores que vierem a ser admitidos para cargos sem estabilidade, desde 

que aprovada lei complementar no prazo de 2 anos. 

 

 Com isso, ficaria vinculado o ingresso no Regime Próprio da 

Previdência Social da unidade federativa apenas aos servidores detentores de 

“cargos típicos de Estado”.  

 

Essa vinculação ao RGPS dos servidores que vierem a ser 

admitidos para cargos sem estabilidade não afastaria o direito destes ao 

regime de previdência complementar, que cada ente deverá implementar de 

forma compulsória no prazo de 2 anos da vigência da EC 103.  

 

CONCLUSÃO 

 

 

Este parecer não pretende de forma alguma esgotar o exame da 

PEC 32/2020.  
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Pelo contrário, ele visa, sobretudo, a apontar dúvidas, falhas e 

questionamentos que possam subsidiar não apenas o seu enfrentamento 

imediato, como auxiliar a identificação de itens que mereçam ajustes, e 

elaboração de emendas com esse fim, notadamente subsidiando o Sindufla de 

informações para eventuais diálogos com políticos oriundos de Lavras. 

 

Confrontar governo que enxerga no servidor público um de seus 

maiores adversários é uma batalha árdua, que é mais difícil ainda de ser 

travada em tempos de pandemia, nos quais o isolamento social se impõe. 

 

No entanto, o isto não pode nem deve impedir a mobilização que 

pode e deve ser feita, notadamente aproveitando-se dos meios digitais e de 

sua grande difusão. 

 

Até o final de 2021, como prevê a Lei Complementar 173/2020, 

não existirão quaisquer medidas de recomposição salarial ou concursos 

públicos, tendo em vista que a intenção da norma é o congelamento de 

despesas, interpretação que o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentarias para 

2021, em tramitação no Congresso, valida inteiramente.  

 

Somente uma articulação dos diversos sindicatos representantes 

de servidores públicos, como é o caso do Sindufla, com os partidos de 

Oposição no Congresso e a sensibilização/informação dos parlamentares que, 

embora alinhados ao Governo, tenham real preocupação com o serviço 

público, impedirá que seja aprovada como proposta a PEC 32/2020, que em 

vez de PEC da reforma administrativa, deveria ser tratada como PEC do 

desmantelamento do serviço público. 

 

Diferentemente do que Jair Bolsonaro, Paulo Guedes e seus 

aliados pensam, servidores públicos não são parasitas. Pelo contrário; são 

muitas vezes pessoas com salários muito abaixo da média de mercado, 
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expostos a condições precárias de trabalho, mas que dia a dia, buscam 

construir um Brasil melhor. 

 

A atividade coordenada dos sindicatos de servidores públicos com 

os representantes do Congresso Nacional tem o poder de retardar o ímpeto 

reformista do atual governo. 

 

 

É o parecer, S.M.J. 

 

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2.021 

 

Aroeira Braga, Gusman Pereira, Carreira Alvim e Advogados Associados. 

 

 

 


