
 

 

 

 

Nós servidores públicos do Poder Judiciário da União – Justiça do Trabalho, Eleitoral e Federal do 

Amazonas – e Universidade Federal do Amazonas, levamos ao Conhecimento do Senhor Deputado nossa 

inteira REJEIÇÃO à Reforma Administrativa proposta pelo Governo Federal, através da PEC 32, e pedimos 

para que Vossa Excelência apresente seu voto CONTRÁRIO a essa proposta, que visa sucatear as carreiras 

públicas, o serviço público em geral, e principalmente penalizar o servidor público em todas as esferas do 

país. 

Esclarecemos que o relatório substitutivo apresentado para a PEC 32 traz no seu texto problemas como: 

- o fim da organização do serviço público em carreiras; 

- acaba com o democrático acesso ao serviço público através de concursos públicos, priorizando as nomeações 

políticas e os cargos temporários. 

- propõe o fim da estabilidade do servidor público. 

- propõe a demissão sumária de servidores que ocupem cargos que a administração considere obsoleto, sem 

reaproveitamento de servidores. 

- prevê a redução salarial do salário do servidor, em um contexto de congelamento salarial já imposto aos 

servidores por 10 anos em medida anterior. 

- precariza o atendimento e acesso a serviços públicos pela sociedade, entregando direitos como saúde e 

educação à iniciativa privada. 

- passa pra iniciativa privada a gestão de serviços e órgãos da administração pública, como escolas, hospitais, 

justiça, entre outros. 

Queremos expressar nosso descontentamento com a maneira como o servidor está sendo penalizado 

com essa PEC (32), mesmo sendo esse conjunto de trabalhadores o responsável pela superação do difícil 

momento enfrentado pelo país, com a pandemia e a estagnação econômica. 

Não adianta ir à janela aplaudir servidores da saúde, da segurança, da limpeza pública, da educação, da 

justiça, se por trás o que prevalece é o desrespeito e a humilhação resultantes da retirada do pouco que ainda 

temos de dignidade em nosso trabalho. 

Sindicato dos trabalhadores da Justiça do Trabalho da 11ª região e Justiça Federal AM 

Sindicato dos servidores da Justiça Eleitoral do Amazonas 

Associação dos Docentes da Universidade Federal do Amazonas 


