
Ocorreu, nos dias 29 e 30 de julho, o Encontro 
Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Ser-
viço Pu blico, pela via virtual. O objetivo da reunia o 
era o de organizar o combate a  PEC 32/2020, da re-
forma administrativa. 

O governo Bolsonaro e seus aliados te m tenta-
do justificar a proposta, afirmando que se trata de 
“eliminar privile gios”, pois, assim, economizara  re-
cursos, os quais, por sua vez, podera o ser aplicados 
na geraça o de empregos e no desenvolvimento do 
Paí s. Pura demagogia! O mesmo discurso mentiroso 
foi utilizado para tentar legitimar a Lei do Teto de 
Gastos e as contrarreformas trabalhista e previden-
cia ria. E a experie ncia ja  demonstrou que nenhum 

privile gio foi eliminado, o desemprego continua nas 
alturas, a crise econo mica so  se aprofunda e a desi-
gualdade social so  aumenta. 

Ao contra rio do discurso da burguesia, as re-
formas que ja  foram aprovadas preservaram os pri-
vile gios das Forças Armadas e do alto escala o gover-
namental, enquanto a imensa maioria dos trabalha-
dores da inciativa privada e do serviço pu blico conti-
nuou recebendo sala rios misera veis, tendo perdido 
direitos histo ricos, que haviam sido conquistados 
com muita luta. A reforma administrativa vai ampli-
ar um feno meno que ja  existe, e que faz parte do ca-
ra ter fisiolo gico do Estado burgue s-oliga rquico, que 
e  a farra das nomeaço es polí ticas para os cargos, 
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acentuando o controle polí tico-ideolo gico sobre a 
ma quina estatal, ale m de aumentar ainda mais as 
engrenagens da corrupça o. 

O objetivo do governo, com a fala cia da 
“eliminaça o dos privile gios” e da “modernizaça o dos 
serviços pu blicos”, e  claro: jogar trabalhador contra 
trabalhador, buscando nivelar por baixo os sala rios 
e direitos. Na o por acaso, o centro da proposta de 
reforma administrativa esta  no ataque a  estabilidade 
do funcionalismo. Trata-se de uma medida que e  
parte da reforma trabalhista, que praticamente anu-
lou a Consolidaça o das Leis Trabalhistas (CLT). Ale m 
de pressionar para baixo o valor da força de traba-
lho, esse conjunto de medidas impulsiona a privati-
zaça o e a terceirizaça o, atendendo aos interesses da 
minoria capitalista. 

O verdadeiro motivo, que esta  na raiz da refor-
ma administrativa, bem como das outras medidas de 
ataque, e  a crise estrutural do capitalismo. As forças 
produtivas, altamente desenvolvidas, se encontram 
encarceradas pelas relaço es de produça o monopo-
listas e pelas fronteiras nacionais, empurrando a hu-
manidade de conjunto para a barba rie. Mais especifi-
camente, pode-se encontrar o problema da gigantes-
ca e extorsiva dí vida pu blica, que e  expressa o da cri-
se geral do sistema capitalista, como elemento de 
pressa o sobre os governos semicoloniais, a exemplo 
do Brasil, para que enxuguem seus orçamentos, de 
forma a continuar saldando os compromissos com o 
capital financeiro. Em outras palavras, a reforma 
administrativa comparece como uma resposta bur-
guesa, ditada pelo capital financeiro e pelo imperia-
lismo, como parte da flexibilizaça o capitalista do tra-
balho e com o objetivo de preservar o pagamento da 
dí vida pu blica. 

Vale dizer ainda que os atuais servidores se-
ra o atingidos, ao contra rio do que te m dito os gover-
nistas, acentuando a divisa o entre “esta veis” e “na o 
esta veis”, com reflexos na organizaça o sindical, dado 
que a ameaça patronal e  obviamente mais forte 
quando a possibilidade de demissa o e  facilitada. Tra-
ra  reflexos tambe m sobre os direitos conquistados e 
sobre o regime previdencia rio, dado que levara  a um 
progressivo esvaziamento dos fundos, de onde ve m 
os recursos para pagar as aposentadorias. Na o se 
trata, ale m disso, de um ataque somente ao funcio-
nalismo, pois levara  a um reforço da precarizaça o 
dos serviços pu blicos, golpeando o acesso a direitos 
sociais fundamentais, usufruí dos pelos pobres e mi-
sera veis. 

Como se ve , a PEC 32 e  um ataque amplo e 
profundo da burguesia sobre os explorados, exigin-
do destes uma resposta massiva e unita ria. Para co-
locar em pra tica essa via, contudo, sera  preciso eli-
minar os obsta culos polí ticos, que correspondem a  
linha de aça o determinada pelas direço es do movi-
mento sindical. Sa o eles: 

1º) Na o entrar na conversa fiada de que “uma refor-

ma administrativa e  necessa ria”. Durante o Encontro 
Nacional, dos dias 29 e 30, houve quem defendesse 
essa ideia estapafu rdia. O que existe concretamente 
e  a PEC 32 e esta representa um ataque sem prece-
dentes ao funcionalismo. Devemos lutar pela retira-
da imediata da proposta! Qualquer concessa o nesse 
sentido fortalece o discurso do governo que, como 
vimos, na o passa de pura demagogia; 

2º) No mesmo Encontro, tambe m estiveram presen-
tes representantes favora veis a  ta tica do “adiamento 
da votaça o no Congresso Nacional”, tendo em vista 
que “o ano que vem e  ano eleitoral, e ningue m ira  
assumir esse desgaste”. Ja  vimos essa ta tica fracassa-
da ser aplicada nos casos das reformas trabalhista e 
previdencia ria. O adiamento so  vai minando as for-
ças do pro prio movimento, enquanto vai permitindo 
aos parlamentares ganharem tempo para as negoci-
atas de bastidores, incluindo a compra de votos e 
todo o tipo de lobby. Diante do primeiro sinal de fra-
queza ou desarticulaça o dos sindicatos, a proposta e  
colocada em votaça o e acaba sendo aprovada; 

3º) O “convencimento dos deputados e senadores, 
para que votem contra a PEC”. O Congresso Nacional 
possui uma composiça o polí tica ultrarreaciona ria. E  
parte do Estado burgue s, portanto, na o e  o nosso 
terreno de luta. E  uma ilusa o tipicamente pequeno-
burguesa achar que e  possí vel “convencer” parla-
mentares, como se estes se movimentassem segun-
do suas pro prias conscie ncias, e na o de acordo com 
as forças polí ticas que representam. E  o poder eco-
no mico, ou seja, e  a burguesia e as fraço es oliga rqui-
cas que mandam e desmandam no Parlamento e nas 
demais insta ncias do Estado. 

O Partido Opera rio Revoluciona rio participou 
do Encontro Nacional dos Trabalhadores e Trabalha-
doras do Serviço Pu blico, exigindo que os sindicatos, 
confederaço es e centrais convocassem as assemblei-
as presenciais e reunio es de base tambe m presenci-
ais, para organizar a resiste ncia coletiva dos traba-
lhadores, pela derrubada imediata da PEC 32. Rejei-
tou os fo runs virtuais, mostrando que as assemblei-
as e reunio es de base presenciais sa o o u nico meca-
nismo capaz de organizar os explorados presencial-
mente e colocar em pra tica as deciso es aprovadas. 

Para derrotar a proposta do governo, preci-
samos erguer uma poderosa mobilização nacio-
nal, lutando nas ruas, com o método da ação dire-
ta. Daí a importância de ligar esse movimento ao 
combate mais amplo contra o governo Bolsonaro, 
levantando as bandeiras de defesa da vida das 
massas: emprego, salários, direitos trabalhistas e 
vacinação universal, priorizando os pobres e mi-
seráveis. É fundamental que essas reivindicações 
compareçam unidas à bandeira de pôr abaixo a 
reforma administrativa, em defesa da estabilida-
de para todos! Toda força à greve nacional do 
funcionalismo no dia 18 de agosto! 


