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RESUMO 

As Reformas Administrativas são realizadas pelos governos com o intuito de evoluir na 
prestação dos serviços e atividades desempenhados pelo Estado. Desde a independência do 
Brasil em 1822, a Administração Pública foi buscando se aperfeiçoar, e foram efetivadas duas 
grandes reformas administrativas, uma durante o governo de Getúlio Vargas, saindo do 
modelo patrimonialista para o burocrático, e a segunda durante o governo de Fernando 
Henrique Cardoso saindo do modelo burocrático para o gerencial. Este trabalho tem como 
objetivo principal analisar os efeitos produzidos pela flexibilização do instituto da estabilidade 
do servidor público proposta pela Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de número 
32/2020 apresentada pelo Governo Federal, em 3 de setembro de 2020,à Câmara dos 
Deputados Federais. A PEC 32, de 2020, busca realizar uma ampla modificação na 
vinculação entre os servidores públicos e o Estado com o intuito de tornar o serviço público 
mais eficiente. O presente trabalho de conclusão de curso busca evidenciar quais são esses 
potenciais prejuízos aos servidores públicos e, consequentemente, para a sociedade, que 
poderão ser causados, em uma possível aprovação destas mudanças na Administração Pública 
brasileira, proposta pelo Governo Federal, levando em consideração para essa análise o texto 
original da PEC 32/2020.  
 
Palavras chaves: Reforma Administrativa. Proposta de Emenda à Constituição. PEC 
32/2020. Estabilidade no serviço público. Estabilidade adaptável. Servidores públicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Administrative Reforms are carried out by governments in order to improve the provision of 
services and activities performed by the State. Since Brazil's independence in 1822, the Public 
Administration has sought to improve itself, and two major administrative reforms have been 
carried out, one during Getúlio Vargas' government, moving from the patrimonialist model to 
the bureaucratic model, and the second during Fernando Henrique Cardoso's government, 
moving from the bureaucratic model to the managerial model. The main objective of this 
work is to analyze the effects produced by the flexibilization of the institute of stability of 
public servants proposed by the Proposal of Amendment to the Constitution (PEC) number 
32/2020 presented by the Federal Government on September 3, 2020, to the House of 
Representatives. PEC 32, of 2020, seeks to make a broad change in the relationship between 
public servants and the State in order to make public service more efficient. This end-of-
course paper seeks to highlight the potential damage to public servants and, consequently, to 
society, which could be caused, in a possible approval of these changes in the Brazilian Public 
Administration, proposed by the Federal Government, taking into account for this analysis the 
original text of PEC 32/2020.  
 
Keywords: Administrative Reform. Proposed Amendment to the Constitution. PEC 32/2020. 

Stability in public service. Adaptive stability. Public servants. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho parte de dois posicionamentos, por vezes antagônicos, da forma, a 

qual o Estado deve desempenhar suas atividades, para analisar a proposta de reforma 

administrativa em discussão no Congresso Nacional, a Proposta de Emenda à Constituição 

(PEC) nº 32/2020.  

Por um lado, sujeitos com posicionamento neoliberal, e de outro, entidades de classe 

defensoras dos servidores públicos, tais sujeitos divergem no que se refere à forma da 

organização da Administração Pública. 

 O primeiro posicionamento defende o argumento que a Administração Pública é lenta, 

pouco eficiente e gera inúmeros gastos para o Estado, e, por isso, necessita de uma maior 

relativização das suas regras. 

 No outro polo, as entidades defensoras dos servidores públicos reconhecem que 

existem problemas nas atividades prestadas pelo Estado, todavia, esses problemas serão 

solucionados combatendo o clientelismo, utilização privada dos bens públicos, explosão de 

cargos comissionados, o frágil sistema de avaliação de desempenho, e protegendo os 

servidores contra pressões externas.   

 Este trabalho terá como objeto de análise a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 

n° 32/2020, que altera disposições sobre servidores, empregados públicos e organização 

administrativa, apresentada à Câmara dos Deputados Federais, dia 03/09/2020, pela equipe do 

Governo Federal, que busca introduzir 89 novos artigos, e alterar outros 27. Proposta essa de 

caráter neoliberal que reproduz regras de Administração Privada, no seio da Administração 

Pública. 

O objetivo geral deste trabalho é demonstrar que a flexibilização da estabilidade no 

serviço público prejudicará tanto os servidores públicos, como a sociedade, tendo em 

vista que, a retirada da estabilidade gera insegurança nos servidores públicos, por 

consequência afeta o pleno desenvolvimento dos serviços que são prestados à sociedade.  

Os objetivos específicos são: 
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a) Analisar se a falta da estabilidade no serviço público permite que os servidores 

públicos sofram pressões dos seus superiores hierárquicos. 

b) Analisar se a falta da estabilidade do servidor público gera o fim da imparcialidade 

das atividades prestadas pelo Estado; 

c) Identificar quais prejuízos à sociedade terá com o fim da estabilidade para cargos 

que não são típicos de Estados.  

d) Assim como identificar quais os prejuízos para os novos servidores públicos que 

ingressarem após aprovação da PEC. 

Antes de analisar a flexibilização do instituto da estabilidade, proposta pela reforma 

administrativa, é necessário conceituar no âmbito do Direito Administrativo, o que é 

Administração Pública. 

O conceito de Administração Pública é divido em dois sentidos pela ilustre Professora 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2017, p. 82, grifo nosso). 

 
Em sentido subjetivo, formal ou orgânico, ela designa os entes que 
exercem a atividade administrativa; compreende pessoas jurídicas, órgãos e 
agentes públicos incumbidos de exercer uma das funções em que triparte a 
atividade estatal: a função administrativa.  

Em sentido objetivo, material ou funcional, ela designa a natureza da 
atividade exercida pelos referidos entes; nesse sentido, a Administração 
Pública é a própria função administrativa que incumbe, predominantemente, 
ao Poder Executivo.  

 
Para o professor Celso Antônio Bandeira de Mello (2009, p. 152), no que se refere à 

divisão da Administração Pública, ele afirma que: 

 
O decreto-lei 200 de 1967 se propôs a regular a estrutura da organização 
Federal, dividindo a Administração Pública em Administração direta e 
indireta. Em tese, tal divisão deveria coincidir com os conceitos, dantes 
expostos, de centralização e descentralização administrativa, de tal sorte que 
"Administração centralizada" seria sinônima de “Administração direta”, e 
“Administração descentralizada”, sinônimo de “Administração indireta. 

 
O Brasil apresenta três níveis na administração pública, como reflexo de ter como 

forma de Estado a Federação, os quais estão consagrados pela Constituição Federal, de 1988, 

(BRASIL, 1988) são eles: Federal, estadual e a municipal, cada ente da Federação é dotado de 

autonomia política, administrativa, financeira e orçamentária.  
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Com a evolução da sociedade, entretanto, é necessário que a Administração Pública 

também evolua para melhor prestar às atividades essenciais à população. Essa evolução no 

setor público ocorre, principalmente, através das reformas administrativas, dando-se, 

sobretudo, através de modificações legislativas.  

Um caráter das reformas administrativas do setor público, não apenas no Brasil, na 

segunda metade do século XX é possuir um viés mais inclinado para a área fiscal, visando à 

redução de gastos com pessoal, propriamente minimizar gastos com servidores públicos e 

abrir margem para alocar verbas em outras áreas. 

Nas palavras de Queiroz e Santos (2020, p. 3) “[...] as reformas administrativas 

gerenciais ou pós-burocráticas, em grande medida foram inspiradas nas reformas do governo 

Margaret Thatcher, nos anos 70, no Reino Unido, e como tal as reformas dizem buscar uma 

maior eficiência, eficácia e efetividade”.  

 No Brasil, a busca por eficiência nas atividades prestadas pelo Estado ocorreu durante 

o governo de Fernando Henrique Cardoso, antes mesmo de completar 10 anos da 

promulgação da Carta Cidadã de 1988, já que os debates para alteração do texto 

constitucional iniciaram em 1995. Com o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado 

(PDRAE). 

 Apesar das várias alterações com a Reforma Administrativa, de 1998, mais uma vez se 

discute uma proposta de mudanças na organização da Administração Pública nacional, 

afetando diretamente direitos dos servidores públicos e a realização imparcial dos serviços 

desempenhados pelo Estado.  

 O texto da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n° 32/2020, que postula realizar 

a reforma administrativa enviada à Câmara dos Deputados Federais traz em seu interior 

inúmeros prejuízos para servidores públicos e para toda a sociedade, que, se aprovados pelo 

Legislativo Federal, podem causar o desmonte do funcionalismo público.  

A justificativa para a escolha do tema paira sobre sua relevância social e 

contemporaneidade, uma vez que, a proposta de Reforma Administrativa está na iminência de 

ser votada pelo Congresso Nacional, e também na perspectiva de contribuir com informações 

no campo acadêmico. Além disso, devido a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 

32/2020 ser evidente a tentativa de aplacar o instituto da estabilidade, o que pode acarretar 

que as atividades prestadas pelo Estado sejam prejudicadas diretamente por tal mudança. 
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Sendo uma das principais consequências desta flexibilização da estabilidade, a insegurança 

que os servidores públicos passarão a conviver no desempenhar das suas funções. Os 

servidores ficam a mercê da vontade do gestor público, os quais são transitórios, e, muitas 

vezes, movidos por interesses em curto prazo. 

Para atingir os objetivos da pesquisa, de natureza exploratória, realizou-se o estudo 

através da técnica da pesquisa bibliográfica, fundamentada em fontes secundárias. Este 

trabalho foi desenvolvido no campo pluridisciplinar do Direito administrativo, Direito 

Constitucional e da Ciência da Administração, utilizando-se do método de pesquisa dedutivo 

com a pesquisa bibliográfica realizada nas seguintes bases de dados: Scielo.br, Portal Capes, 

Repositório Institucional da UFBA, Repositório Institucional da UFRGS, Biblioteca Digital 

do Senado Federal, Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados, Repositório Digital da FGV, 

Google Acadêmico e posterior análise do material bibliográfico selecionado. 

O trabalho está estrutura em 7seções. 

A seção 1 compreende a Introdução, apresentando o objeto da pesquisa, a justificativa 

quanto à escolha do tema, os objetivos a serem alcançados. 

A seção 2, intitulado Evolução dos Modelos da Administração Pública Brasileira, 

deste trabalho apresenta um breve antecedente dos modelos de administrar o Estado, 

utilizados pelo Brasil ao longo da sua história.  

Na seção 3, A Vinculação dos Agentes Públicos com o Estado Brasileiro, detalha 

quem são os sujeitos que realizam a vontade do Estado, juntamente como se dá a vinculação 

entre as entidades tanto da Administração Direta como da Administração indireta.  

A seção 4, A Estabilidade no Serviço Público, trata da origem da estabilidade no 

serviço público tanto em âmbito mundial, como no ordenamento jurídico pátrio.  

A seção 5, Análise das formas de Vinculação proposta pela PEC 32/2020 entre a 

Administração Pública e seu Corpo Funcional, detalha as novas formas de vínculos propostos 

pela PEC 32/2020 para os novos servidores públicos que ingressarão no funcionalismo 

público após sua aprovação.  

A seção 6, Potenciais Prejuízos Decorrentes da Flexibilização da Estabilidade, expõe 

os potenciais efeitos negativos para a sociedade e para os servidores públicos causados pela 

flexibilização da estabilidade. 
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Por fim, na seção Considerações Finais encerra-se o trabalho salientando que a 

flexibilização do instituto da estabilidade acarreta vários prejuízos em potencial, como fim da 

imparcialidade dos serviços públicos, aumento da corrupção, aumento dos gastos do erário, 

captura do Estado por interesses particulares, todos esses prejuízos geram danos a própria 

sociedade brasileira.  

Acompanham o trabalho as referências bibliográficas consultadas complementares ao 

texto. 
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2 EVOLUÇÃO DOS MODELOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA 
 

É essencial conhecer o modelo de administração utilizado em cada período histórico 

brasileiro para entender a importância da estabilidade no serviço público. Três modelos de 

administração pública são perceptíveis na história do Estado brasileiro, o modelo 

patrimonialista, modelo burocrático e mais recentemente o modelo gerencial.  

  Importante salientar que esses três modelos de administração pública, não se 

sucederam sequencialmente, e, não são automaticamente excludentes, entre si. Dentro de um 

só período histórico é possível encontrar todos eles, presentes em órgãos e/ou entidades da 

administração pública.  

Pode-se constatar que técnicas mais gerenciais e eficientes eram aplicadas em órgãos 

da administração pública muito antes da reforma gerencial de 1998, que buscou introduzir 

mais sistematicamente práticas gerenciais no setor público brasileiro. Por exemplo, o Decreto-

Lei n. 200, de 1967 (BRASIL, 1967), o qual dispõe sobre a organização da Administração 

Federal. 

Desta forma, percebe-se que administração pública brasileira teve momentos de maior 

centralização ou descentralização, mesmo durante modelo patrimonialista ou burocrático.  

 

2.1 MODELO PATRIMONIALISTA 

 

 Durante boa parte do Brasil Império, e parte do período republicano, constatar-se o 

primeiro modelo, o patrimonialista (QUADRO 1), dentro das organizações públicas 

brasileiras.  

Nas palavras de Santos (2018, p. 15)  

Essa primeira forma é vista como um modelo de administração pública, mas 
que se realizar um estudo sobre esse modelo, não encontramos uma estrutura 
clara das funções públicas, sendo apenas considerado um tipo de 
administração que é baseado na presença do nepotismo dentro da 
administração pública.  

 

É muito corriqueira a confusão entre os bens públicos e os bens privados no modelo 

patrimonialista. O professor Bresser Pereira (1998, p. 9) ressalta que “[...] a administração 
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patrimonialista, era predominante nas monarquias absolutistas, na qual o patrimônio público e 

o privado eram confundidos, a coisa pública funcionava como uma extensão do poder do 

Rei”.  

De acordo com Souza (2006, p. 8) este modelo de administração tem uma 

característica bastante peculiar, no que diz respeito 

 
[...] a utilização do espaço da organização pública, principalmente do cargo 
público, para benefício pessoal ou de determinados grupos. Assim, as regras, 
normas e procedimentos são definidos em torno de objetivos e interesses 
pessoais e não em função dos objetivos organizacionais.  

 
Entretanto, atualmente, predomina a visão que os bens públicos, assim como toda a 

estrutura da administração pública não pertencem ao administrador, seja esse administrador 

ocupante de cargo, ou de função pública, de caráter transitório ou permanente, seu acesso se 

dando via eleição, concurso público, ou como em tempos do império de forma hereditária. 

Um dos principais problemas que a administração pública brasileira apresenta, ao 

longo da sua história, é justamente uma das principais características do modelo 

patrimonialista, o apadrinhamento em cargos públicos.  

O apadrinhamento tem sua origem em solo brasileiro com a implantação da 

administração pública, visto que, a chegada da família Real Portuguesa, em 1808, houve a 

transferência da administração pública para a então colônia portuguesa. (SANTOS, 2018, p. 

11) O ato de apadrinhar nada mais é que, um sistema de indicações para acesso aos cargos 

públicos, onde os indivíduos conseguem alcançar cargos ou funções públicas por relações de 

amizade, parentesco ou influência dos envolvidos no cenário político.  

Os problemas decorrentes do modelo patrimonialista eram fatores que causavam o 

travamento do Estado brasileiro, a ineficiência dos serviços prestados pela Administração 

Pública era clara e não compactuava com o cenário de desenvolvimento pretendido pelo 

governo brasileiro. Para solucionar esses problemas de gestão do estado, constantes no 

modelo patrimonialista, o modelo burocrático foi implantado em 1937, pelo presidente 

Getúlio Vargas, o que se verá a seguir.  
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QUADRO1: Modelo de gestão patrimonialista e os elementos que caracterizam as dimensões de análise 
organizacional 

DIMENSÕES DE 
ANÁLISE 

CARACTERÍSTICA 
TÍPICA 

ELEMENTOS PRINCIPAIS 

 
 

Estrutura 

 
 

Pré-Burocrática 
 

Pouco complexas, baixa especialização 
Baixo grau de departamentalização 
Pouca formalização 
Ampla esfera de controle 
Autoridade centrada em uma única pessoa. 

 
Estratégia 

 
Simples e Determinadas 

Top-dow 

Dirigente principal define e decide as 
estratégias 
Possibilidade de previsão e pouca pressão 
ambiental 
Plano mais estático e lentamente mutável 

 
 

Relação Ambiente 

 
 

Estável e Pouca 
Complexidade 

Existência de poucos fatores ambientais 
Baixo grau de interdependência entre partes 
Fatores permanecem os mesmos, a mudança é 
lenta 
Possibilidade de previsão e pouca ameaça 
ambiental 

 
Política 

 
Vontade Pessoal e 

Habilidade Política 

Uso da organização e do cargo público em 
benefício próprio 
Uso da capacidade de persuasão, manipulação 
e convencimento 
Aproximação com pessoas influentes 
ocupantes de cargos estratégicos. 

Fonte: Souza (2006, p. 9) 

 
2.1 MODELO BUROCRÁTICO  

 

O Brasil na década de 30 do século XX enfrentou um período de transição política, o 

período conhecido como república velha com domínio político das oligarquias do eixo São 

Paulo/Minas Gerais deu lugar ao período governado por Getúlio Vargas advindo do Rio 

Grande do Sul. 

Esse período político brasileiro, dominado por Getúlio Vargas, que alcançou o poder 

após uma revolução e posterior eleição indireta em 1930, e em 1937 realiza um golpe de 

estado, trouxe um novo anseio para a Administração Pública no que se refere à prestação dos 

serviços públicos. 

Para dar maior profissionalização aos serviços prestados pelo Estado um novo modelo 

seria institucionalizado no país, mais especificamente, em 1937, o modelo de administração 

burocrática.  

Siqueira Junior (2013, p. 49) esclarece, que “[...] é certo que a implantação do modelo 

burocrático buscou, principalmente, combater as práticas patrimonialistas [...] como um 

antídoto as práticas de nepotismo e corrupção”.  
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A busca por profissionalização e combate ao nepotismo no setor público foram os 

motores principais que fizeram o governo de Getúlio Vargas, implantar a burocracia como 

forma de gestão para suprimir o então modelo vigente. 

 O passo inicial dado em busca da profissionalização da máquina pública foi com o 

Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP). Este órgão foi previsto pela 

Constituição de 1937, era subordinado diretamente à presidência da república, tendo como 

principal objetivo a organização e racionalização do serviço público brasileiro.  

 Nas palavras de Bresser Pereira (1997, p. 13) 

 

Os princípios da administração burocrática clássica foram introduzidos no 
país através da criação, em 1936, do DASP - Departamento Administrativo 
do Serviço Público. A criação do DASP representou não apenas a primeira 
reforma administrativa do país, com a implantação da administração pública 
burocrática, mas também a afirmação dos princípios centralizadores e 
hierárquicos da burocracia clássica.  

 

O DASP representou uma quebra entre um modelo que permeava o nepotismo, e o 

modelo que tinha como forte característica a ênfase no atendimento das regras e normas 

legais. Porém, o modelo burocrático tornou o funcionalismo público estático e lentamente 

mutável. 

O modelo burocrático (QUADRO 2) não foi capaz de gerar a profissionalização 

prometida, conforme o idealizador do modelo gerencial no Brasil, Bresser Pereira (1996, p. 

3). Para ele, a crise da  

 

[...] administração pública burocrática começou ainda no regime militar não 
apenas porque não foi capaz de extirpar o patrimonialismo que sempre a 
vitimou, mas também porque esse regime, ao invés de consolidar uma 
burocracia profissional no país, através da redefinição das carreiras e de um 
processo sistemático de abertura de concursos públicos para a alta 
administração, preferiu o caminho mais curto do recrutamento de 
administradores através das empresas estatais. 

  

Dentro deste contexto uma nova mudança de modelo de gestão da administração 

pública era necessária, iniciando-se assim, os debates para a implantação do modelo gerencial.  
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QUADRO2: Modelo de gestão burocrático e os elementos que caracterizam as dimensões de análise 
organizacional. 

DIMENSÕES DE 
ANÁLISE 

CARACTERÍSTICA 
TÍPICA 

ELEMENTOS PRINCIPAIS 

 
 

Estrutura 

 
 

Pré-Burocrática 
 

Pouco complexas, baixa especialização 
Baixo grau de departamentalização 
Pouca formalização 
Ampla esfera de controle 
Autoridade centrada em uma única pessoa. 

 
 
 

Estratégia 

 
 
 

Técnico-econômica 

Definidas e decididas pela autoridade legal, 
Possibilidade de previsão e existência de 
poucas pressões ambientais 
Plano mais estático e lentamente mutável 
Ênfase no atendimento das regras e normas 
legais 

 
 
 

Relação Ambiente 

 
 
 

Estável com Certa 
Complexidade 

Existência de poucos fatores ambientais 
Interdependência entre as partes 
Fatores permanecem os mesmos, a mudança 
é lenta 
Possibilidade de previsão 
Existência de algumas ameaças ambientais 

Fonte: Souza (2006, p. 10) 

 

2.2 MODELO GERENCIAL 

 

Um novo modelo de administração pública foi implantado, na década de 1990, durante 

o governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Com esse novo modelo, as atividades 

do Estado seriam norteadas pelo formato gerencial que busca primordialmente a eficiência.  

De acordo com Chiavenato (2008, p. 107), o modelo gerencial (QUADRO 3) tinha 

alguns critérios para realizar o avanço das atividades estatais. 

 
A estratégia voltava-se (1) para a definição precisa dos objetivos que o 
administrador público deverá atingir em sua unidade, (2) para a garantia de 
autonomia do administrador na gestão dos recursos humanos, materiais e 
financeiros que lhe forem colocados à disposição para que possa atingir os 
objetivos contratados, e (3) para o controle ou cobrança a posteriormente dos 
resultados 

 
Bresser Pereira (1998, p. 10) reconhece que, “[...] a administração pública gerencial 

está baseada em uma concepção de Estado e de sociedade democrática e plural, enquanto que 

a administração pública burocrática tem um viés centralizador e autoritário”.  

Os objetivos da mudança no modelo de gestão do Estado brasileiro eram, em curto 

prazo, facilitar o ajuste fiscal, particularmente, nos estados e municípios onde se constatava 
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que existia um claro problema de excesso de quadros; em médio prazo, tornar mais eficiente e 

moderna a administração pública, voltando-a para o atendimento aos cidadãos. 

Todavia, a implantação do modelo gerencial na Administração Pública foi baseada nos 

princípios com forte viés da Administração Privada, os quais buscam o desenvolvimento e 

livre modernização do mercado. O que acarretou na mitigação de vários direitos sociais dos 

servidores públicos.  

Nesse novo panorama o instituto da estabilidade do servidor público, prevista no 

artigo 41° caput da CF/1988, passa a ser contestado com mais veemência. Apesar de a 

estabilidade ter como sua principal função dar maior segurança aos servidores públicos no 

desempenho das suas funções para que as ações realizadas pelo Estado possam buscar apenas 

o interesse da coletividade, tanto os gestores públicos como a sociedade passaram a tê-la 

como o fato gerador da ineficiência do setor público.  

O ano de 1998 é tido como o ano da instauração do modelo gerencial no Brasil, 

porém, não foi à primeira vez que aspectos desse modelo de administrar o serviço estatal foi 

instaurado na estrutura da organizacional do país, como bem menciona (SANTOS, 2018, p. 

18) “[...] mesmo sendo esse período conhecido como o responsável pela aplicação da 

administração gerencial, é importante mencionar que houve uma tentativa de mudanças 

durante o Regime Militar, com o Decreto-Lei nº 200, de 1967”.  

Este Decreto-Lei foi originado com o intuito de descentralizar os serviços da 

administração Pública Direta, devido ao enraizamento dos princípios da burocracia nos órgãos 

públicos da Administração Pública Direta, criando assim, a Administração Pública indireta 

formada por Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Sociedade de Economia 

Mista. 

O principal órgão do Governo responsável pela implantação do modelo gerencial, na 

década de 1990, foi o Ministério de Administração e Reforma de Estado (MARE). Este órgão 

buscou a discussão e apresentação a sociedade a reforma administrativa, tendo como grande 

ponto de partida o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE) de 1995. 
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QUADRO 3: Modelo de gestão gerencialista e os elementos que caracterizam as dimensões de análise 
organizacional. 

DIMENSÕES DE 
ANÁLISE 

CARACTERÍSTICA 
TÍPICA 

ELEMENTOS PRINCIPAIS 

 
 

Estrutura 

 
 

Pré-Burocrática 
 

Formalização apenas das metas e processos 
globais 
Processos horizontalizados 
Esfera de controle reduzida pelo 
empowerment e competências 
Autoridade centrada na hierarquia de 
competências 

 
 
 

Estratégia 

 
 
 

Participativa 

Definido e decidido mediante participação dos 
principais agentes organizacionais 
Existência de algum grau de incerteza e de 
alguns focos de pressão 
Plano com certa flexibilidade 
Ênfase nos resultados organizacionais. 

 
 
 

Relação Ambiente 

 
 
 

Dinâmico e Complexo 

Existem muitos fatores ambientais 
Ênfase atendimento demandas cidadãos 
clientes, 
Fatores estão continuamente mudando 
Instabilidade ambiental 

 
 

Política 

 
 

Uso da função planejamento 
e orçamento 

Uso de relações informais com agentes de 
influência da área de planejamento 
Uso de relações informais com agentes de 
influência da área de Orçamento 
Uso de informações privilegiadas da função 
planejamento e orçamento 

Fonte: Souza (2006, p. 12) 

 
QUADRO 4 - Os objetivos globais do PDRAE de 1995   

         Aumentar a governança do Estado, ou seja, sua capacidade administrativa de governar com 

efetividade e eficiência, voltando à ação dos serviços do Estado para o atendimento dos cidadãos;  

         Limitar a ação do Estado àquelas funções que lhe são próprias; 3- transferir da União para 

os estados e municípios as ações de caráter local;  

         Transferir parcialmente da União para os estados as ações de caráter regional, de forma a 

permitir uma maior parceria entre os estados e a União. 

Fonte: Brasil (1995, p. 56-57) 

 

 Uma das partes mais reproduzidas do PDRAE é a separação feita nos setores do 

Estado visando o desenvolvimento do país, uma vez que, no entendimento dos reformistas, o 

Brasil tinha regredido no campo da eficiência quando promulgou a Constituição Federal de 

1988, e enrijeceu o funcionalismo público brasileiro. 
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QUADRO 5 - Os quatro setores propostos pelo PDRAE 

 Núcleo estratégico - Corresponde ao governo, em sentido lato. É o setor que define as 

leis e as políticas públicas, e cobra o seu cumprimento;  

 Atividades exclusivas - É o setor em que são prestados serviços que só o Estado pode 

realizar; 

 Serviços não exclusivos do Estado - Corresponde ao setor onde o Estado atua 

simultaneamente com outras organizações públicas não estatais e privadas. As instituições 

desse setor não possuem o poder de Estado; 

 Produção de bens e serviços para o mercado - Corresponde à área de atuação das 

empresas. 

Fonte: Brasil (1995 p. 52-53) 

 

 Outro ponto que o PDRAE traz de muita relevância é no tocante a propriedade; o 

próprio plano reverbera que vulgarmente se considera a existência de apenas duas formas de 

propriedade, a privada e pública.  

No entanto, no capitalismo contemporâneo há uma terceira forma de propriedade, a 

propriedade pública não estatal, à qual seria constituída pelas instituições sem fins lucrativos.  

O PDRAE dispõe que no núcleo estratégico a propriedade tem que ser 

necessariamente estatal. Nas atividades exclusivas de Estado, onde o Poder Extroverso de 

Estado é exercido, a propriedade também só pode ser estatal.  

Já para o setor não exclusivo ou competitivo do Estado a propriedade ideal é a pública 

não estatal ou privada. Pensamento lógico tendo em vista que os primeiros dois setores são de 

extrema importância e controlados pelo Estado. 

Para que essas reformas pretendidas pelo núcleo do governo fossem realmente 

implantadas, era necessário que não mudasse apenas a legislação, mas que ocorresse a 

mudança em três frentes, ou como o PDRAE nomeia “dimensões”, as dimensões seriam 

complementares por mais independentes que fossem. 
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 O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado dispõe que a dimensão 

institucional-legal permitiria realizar as mudanças jurídico-legais, possibilitando mudanças 

estruturais no funcionamento do aparelho estatal. 

A segunda dimensão era a cultural, centrava-se na viabilização da cultura gerencial em 

resultados através da efetiva parceria com a sociedade e da cooperação entre administradores 

e funcionários. Já a terceira e última é a dimensão da Gestão que  possibilitaria concretizar 

novas práticas gerencias e assim obter os avanços significativos.  

O ponto polêmico do PDRAE é no tocante a estabilidade dos servidores públicos, o 

entendimento dos defensores do modelo gerencial é que a estabilidade leva o ocupante do 

cargo a se acomodar e não produzir o que dele é esperado, o que gera uma prestação de 

serviços pelo Estado de má qualidade.  

Quando adicionado o pensamento que aqueles ocupantes de cargos, funções ou 

emprego público possuem altas remunerações, quando comparado aos trabalhadores da 

iniciativa privada, consolidara-se os argumentos para o pedido de flexibilização da 

estabilidade do servidor público. 

Bresser Pereira (1998, p. 29) justifica seu pensamento dizendo que a estabilidade não é 

garantida pelo Estado para atender a uma necessidade extremada de segurança pessoal por 

parte do servidor, muito menos para inviabilizar a cobrança de trabalho, ou para justificar a 

perpetuação de excesso de quadros. 

 Com essas bases o PDRAE buscou reforma a Administração Pública brasileira, no 

entanto, muitos dos seus pontos não chegaram a produzir o que deles eram esperados. Por 

exemplo, a avaliação de desempenho dos servidores públicos não foi regulamentada até o 

presente momento, as agencias executivas e agencias reguladores não alcançaram a 

autonomia desejada por Bresser Pereira, muito por culpa do outros órgãos do Governo 

Federal que temia perder o controle dos gastos fiscais caso essas agências detivessem tanto 

poder.   
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3 A VINCULAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS COM O ESTADO BRASILEIRO 

 

 Não existe na doutrina pátria uma homogeneidade no tocante a nomenclatura dos 

sujeitos vinculados ao Estado, as vinculações e as denominações são variadas. Os agentes 

públicos podem ter vínculos mediante estatuto próprio, vinculação conforme o que estabelece 

a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), colaboração e prestação de serviços, ou 

voluntariado.  

 Os agentes públicos são aqueles que realizam na prática os interesses do Estado, já que 

este não age de forma direta, necessitando de uma pessoa física, o agente público para realizar 

as ações. Tanto a doutrina como o ordenamento jurídico brasileiro utilizam-se de várias 

alcunhas para denominar estes sujeitos, ora chamando de funcionários públicos, servidores 

públicos (sentido lato), ou agentes públicos. 

Aqui, utilizaremos a denominação mais recente, agentes públicos, indo de acordo com 

o pensamento do Professor Celso Antonio Bandeira de Mello (2014, p. 47):  

 
Esta expressão - agentes públicos - é a mais ampla que se pode conceber 
para designar genérica e indistintamente os sujeitos que servem ao Poder 
Público como instrumentos expressivos de sua vontade ou ação, ainda 
quando o façam apenas ocasional ou episodicamente. 

 

Dentro do gênero agentes públicos existem outras categorias são elas: Agentes 

Políticos, Servidores Públicos (subdivide-se em estatutários, empregados públicos e 

temporários), militares e particulares em colaboração com o Estado.  

Cada uma dessas categorias possui sua própria vinculação com o Estado, podendo ser 

essa vinculação remunerada, gratuita, efetiva ou temporária, além de diferentes formas de 

investidura no cargo, função ou emprego.  

 

3.1 AGENTES POLÍTICOS 

 

Os agentes políticos são os integrantes dos cargos estruturais do Estado, ou seja, os 

cargos de natureza política estão incumbidos das funções governamentais do estado. Esses 

agentes são em sua maioria eleitos pelo voto, exercendo os cargos de governo, contudo 
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também compõe essa espécie sujeitos que adentram a Administração Pública via concurso 

público. 

Para o professor Celso Antônio Bandeira de Mello (2014, p. 254):  

 
São agentes políticos apenas o Presidente da República, os Governadores, 
Prefeitos e respectivos vices, os auxiliares imediatos dos Chefes de 
Executivo, isto é, Ministros e Secretários das diversas Pastas, bem como os 
Senadores, Deputados federais e estaduais e os Vereadores. 

 
Entretanto, existem divergências sobre quais seriam os agentes do Estado que fariam 

parte dos agentes políticos, parte da doutrina segue o professor Celso Antônio Bandeira de 

Mello (2014) no entendimento acima mencionado, já outros doutrinadores têm uma visão 

mais ampla sobre os componentes dessa categoria. 

A posição divergente da doutrina acrescenta a categoria dos agentes políticos os 

sujeitos que ocupam os cargos de relevância no Estado brasileiro como os membros do poder 

judiciário (Juízes, Desembargadores, Ministros dos Tribunais Superiores, Procurador Geral da 

República, e de Justiça, Promotores de Justiça). 

O professor Hely Lopes Meirelles(2016) é um dos que posicionam os membros do alto 

escalão do Poder Judiciário como cargos políticos, tendo em vista que, os agentes políticos 

exercem funções governamentais, judiciais e quase judiciais, elaborando normas legais, 

conduzindo os negócios decidindo e atuando com independência nos assuntos de sua 

competência. Em seu entendimento os membros do poder judiciário por não se subordinar a 

nenhum outro poder hierárquico, apenas subordinando-se a Constituição Federal, fazem parte 

dos agentes políticos.  

Como exposto acima, a categoria denominada agentes políticos é composta por 

integrantes dos três poderes do Estado, se subordinam apenas a Constituição Federal, 

entretanto, eles possuem diferentes vínculos com a Administração Pública, detalhados abaixo. 

 Os cargos eletivos de Chefes do Executivo, os Membros do Poder Legislativo das três 

esferas, exercem um mandato, tendo uma vinculação política, são transitórios e alcançam tais 

cargos via sufrágio universal, eleição direta ou indireta, e o pré-requisito para a investidura é o 

pleno gozo dos direitos políticos. 
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Os Membros do poder Judiciário têm uma vinculação profissional com 

regulamentação própria, sendo essa uma investidura administrativa no 1° grau e política nos 

tribunais superiores, são efetivos possuindo vitaliciedade no 1° grau após dois anos de efetivo 

exercício no cargo, e no 2° grau a partir do momento da posse.  

No tocante aos ministros de Estado, e secretários a nível estadual e municipal, 

exercem cargos de auxiliares do Chefe do Executivo, sendo eles indicados e nomeados 

diretamente pelo chefe do poder executivo correspondente, os cargos são Comissionados ou 

ad nutum são um caso à parte no ordenamento jurídico pátrio, mas são considerados cargos 

políticos. 

A previsão dessa modalidade de cargo se encontra no inciso V, do artigo 37, caput, CF 

(BRASIL, 1988), não possuem estabilidade por serem justamente cargos de livre nomeação e 

exoneração, e sua investidura é considerada política.  

 

3.2 PARTICULARES EM COLABORAÇÃO 

 

Esses indivíduos possuem vinculação com a Administração pública de forma variada, 

no entanto, são particulares e não perdem essa condição. Eles exercem em algum momento 

uma função pública excepcional ou temporária, além de que, não são remunerados pelo 

erário, 

São quatro formas que o particular pode exercer a função pública, são elas: por 

requisição, por delegação, por contratação para fins de locação de serviços, além dos 

voluntários. A seguir detalhamos cada uma delas.  

 A primeira forma são os sujeitos que são requisitados pelo Estado e exercem de forma 

temporária uma função pública em favor da coletividade, um verdadeiro múnus público, são 

os jurados dos tribunais do júri, mesários no período de eleições, juntas apuradoras, e os 

comissários de menores, nenhum desses sujeitos têm vínculo de trabalho e, em geral, não 

recebem remuneração. 

A segunda forma, os concessionários ou permissionários de serviços públicos, são 

particulares delegados de serviços públicos. Os empregados dessas empresas que 

desempenham um serviço público em nome do Estado, não são vinculados diretamente a 

Administração Pública, nem são remunerados pelo erário, mas exercem uma função pública.  
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Di Pietro (2017, p. 688) complementa que as pessoas as quais exercem serviços 

notariais e de registro (art. 236 da Constituição), os leiloeiros, tradutores e intérpretes 

públicos; eles exercem função pública, em seu próprio nome, sem vínculo empregatício, 

porém, sob fiscalização do Poder Público. 

A terceira forma dos particulares colaborarem com a Administração Pública, são 

aqueles que atuam em nome do Estado em virtude de um convênio celebrado com o Poder 

Público, ou seja, recebem da Administração Pública o dever de representá-la em determinado 

ato ou prática de atividade certa. São exemplos dessa categoria: Os médicos particulares que 

trabalham em convênio com o Sistema Único de Saúde.  

A quarta forma é vista como os particulares voluntários, ou também chamados de 

sponte própria, são indivíduos que realizam alguma atividade por voluntariado, sem 

remuneração pela sua atividade. Por exemplo, os amigos da escola, médicos que trabalha em 

hospital de forma voluntária, os sujeitos que assume a gestão de um negócio público de forma 

espontânea em um momento de emergência.  

 

3.3 MILITARES 

 

A Emenda à Constitucional de nº 18 foi promulgada em 1998, retirando os militares da 

classificação dos servidores públicos. Os militares são compostos pelas pessoas físicas que 

prestam serviços as forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica) dispostas no Art. 142, 

caput, e §, da CF/88, assim como pelos integrantes das Policias Militares e Corpo de 

Bombeiros dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Territórios. 

Os militares também são denominados estatutários, por terem com suas respectivas 

entidades um vínculo jurídico que decorre de uma lei, porém, as regras são diferentes dos 

servidores civis, já que são organizações com funções e culturas diferentes. Os militares 

também são remunerados pelos cofres públicos, e as normas dos servidores públicos civis só 

são aplicáveis aos militares quando houver previsão expressa nesse sentido, como previsto no 

Art. 142 § 3° Inciso VIII.  

Já as normas Consolidação das Leis do trabalho são aplicáveis aos militares no que se 

refere às vantagens: décimo terceiro salário, salário-família, férias anuais remuneradas, 
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licença à gestante, licença-paternidade e assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o 

nascimento até seis anos de idade em creches e pré-escolas.  

 

 

 

3.4 SERVIDORES PÚBLICOS 

 

Os servidores públicos possuem um vínculo de natureza profissional com a 

Administração Pública, seja ela direta ou indireta, e estão sujeitos à hierarquia funcional, sua 

investidura no cargo se dá através de concurso público de provas ou provas e títulos.  

O professor Hely Lopes Meirelles(2016) diz que esses servidores públicos são agentes 

administrativos e que eles não compõem o poder de Estado, nem o representa, além de não 

exercerem funções políticas, são unicamente servidores públicos.  

Os servidores públicos apesar de não representarem o Estado politicamente, 

constituem a maioria do corpo profissional da Administração pública Direta e indireta. Essa 

espécie se subdivide em três outras categorias, cada uma dispondo de formas diferentes de 

investidura e vinculação com Estado.  

São subdivisões dos servidores públicos: os servidores públicos estatutários da 

administração direta ou indireta, os empregados públicos das empresas públicas, sociedade de 

economia mista e fundações públicas de direito privado, e os servidores temporários. 

Os estatutários vinculam-se ao Poder Público via um regime jurídico único, justamente 

por isso são denominados de estatutários, por possuírem um estatuto próprio, suas normas 

regulamentadoras do seu vínculo profissional com a Administração Pública são originadas 

diretamente da lei do ente federativo correspondente.  

Cada ente da Federação pode criar o seu regime jurídico único e regulamentar a sua 

vinculação com os seus servidores públicos estatutários, além de que, podem modificar esse 

estatuto de forma unilateral, o poder legislativo respectivo é o competente para criar ou 

modificar as leis no âmbito do seu território.  

Pontua a professora Di Pietro (2017, p. 641) que “[...] o regime estatutário, 

estabelecido em lei por cada uma das unidades da Federação é modificável unilateralmente, 
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desde que, respeitados os direitos já adquiridos pelo servidor”. Importante salientar que o 

Supremo Tribunal Federal entende que não há direito adquirido para servidores públicos 

estatutário. 

O provimento nos cargos com vinculação estatutária, regidos pela Lei 8.112 de 1990 

(BRASIL, 1990) pode ocorrer de duas maneiras. A primeira e mais comum é após a 

aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, a segunda é por indicação para 

investidura em cargos “Ad nutum”, ou seja, cargos de livre nomeação e exoneração.   

Importante ressaltar, que provimento e investidura são diferentes, apesar de serem 

muitas vezes utilizadas como palavras sinônimas. De acordo com Di Pietro (2017, p. 768, 

grifo nosso)  

 

Provimento é o ato do poder público que designa para ocupar cargo, 
emprego ou função a pessoa física que preencha os requisitos legais. 
Distingue-se da investidura, que é o ato pelo qual o servidor público é 
investido no exercício do cargo, emprego ou função, abrangendo a posse e o 
exercício. O provimento constitui ato do Poder Público, enquanto a 
investidura constitui ato do servidor; o primeiro constitui condição para que 
ocorra a segunda.  

 

Diferentemente dos servidores estatutários, os empregados públicos possuem um 

vínculo empregatício sobre o regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), por essa 

razão tem um contrato individual de trabalho.  

Distintamente da relação com os servidores públicos estatutários, os estados-membros 

e os municípios que possuem empregados públicos, não podem modificar as regras do 

contrato de emprego de forma unilateral, já que legislar sobre Direito do Trabalho é 

competência privativa da União, Art. 22, inciso I, da CF/88. 

 Os empregados públicos possuem vínculo permanente com a Administração Pública, 

sendo de natureza profissional, com prazo indeterminado, e realizam concurso público para 

alcançarem tais empregos. Apesar de serem obrigados a prévia aprovação em concurso 

público, o empregado público não possui estabilidade no emprego.  

Neste sentido, a Súmula 390 do TST dispõe que: “Ao empregado de empresa pública 

ou de sociedade de economia mista, ainda que admitido mediante aprovação em concurso 
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público, não é garantida a estabilidade prevista no art. 41 da CF/88.” (BRASIL. Tribunal 

Superior do Trabalho, 2005) 

A doutrina majoritária também não vislumbra a possibilidade de extensão do instituto 

da estabilidade para empregados públicos devido a um dos pré-requisitos para garantir a 

estabilidade no serviço público de acordo com a CF/1988 que está ausente na vinculação 

empregados públicos e Estado, que é ser aprovado em cargo de provimento efetivo.  

Entretanto, a dispensa do empregado público carece de motivação, uma vez que, se 

configura como um ato administrativo, para fortificar esse posicionamento, o Supremo 

Tribunal Federal (STF) reconheceu em 2013 no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

589.998/PI que a dispensa de empregado público da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos somente poderiam ocorrer mediante ato administrativo devidamente motivado. 

Frise-se que o assunto ainda está em processo de consolidação no sentido de expandir 

a garantia para empregados das outras empresas públicas e sociedade de economia mista.  

A terceira categoria de servidores públicos sãos os servidores temporários contratados 

pela Administração Pública de acordo com o Art. 37 Inciso IX da CF/88. Essa contratação 

ocorre quando há necessidade temporária de excepcional interesse público, esses servidores 

irão exercer funções públicas, mas não estarão vinculados a cargo ou emprego público, eles 

estão sujeitos a regime jurídico especial. 

 Na esfera da União a contratação de servidores temporários é regulamentada pela Lei 

8.745, de 1993. (BRASIL, 1993) O Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do tema 

612, de repercussão geral no Recurso Extraordinário 658.026, fixou a tese que para ocorrer à 

contratação temporária, são necessários a presença dos pré-requisitos abaixo elencados. 

 
Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere 
válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os 
casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja 
predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja 
excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os 
serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das 
contingências normais da Administração. (BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal, 2014, p. 23) 

 

O serviço temporário a ser realizado deve ser regulamentado por uma lei anterior, a 

qual especifique, quais sãos as suas características, como por exemplo, limite de duração do 
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contrato, quais normas serão postas no regime especial de contratação, e quais as atividades 

que os servidores temporários desempenharão. 

É vedado aos servidores temporários receber quaisquer funções, cargos, ou serem 

nomeados ou designados para atividades não previstas no respectivo contrato, mesmo a título 

precário ou em substituição. 

 O professor Matheus Carvalho (2021) lembra que esta norma, prevista na CF/88, de 

contratação de servidores públicos temporários é de eficácia limitada, ou seja, necessitava de 

lei posterior para que ela produzisse seus efeitos, o que ocorreu com a edição da Lei 8.745 

(BRASIL, 1993) na esfera federal.  

O segundo requisito é o interesse público, o qual deve ser justificado pela então 

autoridade que está realizando a contratação dos servidores públicos temporariamente, não é 

uma novidade, tendo em vista, que todo ato administrativo deve ser obrigatoriamente 

motivado. 

 O terceiro requisito é sobre a excepcionalidade da contratação sem a realização de 

concurso público, não podendo se tornar a regra para o provimento e investidura nos cargos e 

funções públicas da Administração Pública. Caso ocorra a nomeação de servidores 

temporários para cargos em que o provimento seja em caráter efetivo, há clara 

inconstitucionalidade. 
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4 A ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO 

 

 O instituto da estabilidade visa manter as atividades prestadas pelo Estado em pleno 

funcionamento mesmo em tempos de crise, garantindo ao servidor público a permanência no 

cargo independentemente das trocas de governantes, interesses particulares de gestores ou 

ideais políticos das autoridades.  

 Nas palavras do emérito Professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC-SP), Celso Antônio Bandeira de Mello, a estabilidade é um caso paradigmático, no que 

se refere ao direito adquirido. 

 

Se a Constituição confere estabilidade a quem preencher dados requisitos, é 
da mais acaciana obviedade que o sentido lógico desta norma, uma vez 
ocorridos ditos requisitos, é – e só pode ser – o de estratificar tal situação, 
posto que ‘estabilizar’ significa ‘garantir continuidade’, precisamente. 
(MELLO, 2009, p. 22) 

 

É matéria de grande valia mencionar como se deu a origem do instituto da estabilidade 

do servidor público no mundo e no ordenamento jurídico pátrio. Assim como, explicar o 

motivo que leva a estabilidade no serviço público imprescindível na proteção dos princípios 

da supremacia do interesse público, impessoalidade e moralidade. 

 

4.1 ORIGEM DO INSTITUTO DA ESTABILIDADE 

 

O instituto da estabilidade do servidor público no funcionalismo público não surgiu no 

ordenamento jurídico brasileiro, pelo contrário, a estabilidade já era defendida em outros 

países antes do Brasil possuir sua própria legislação regulamentando o assunto. 

A estabilidade no funcionalismo público já era assegurada na Europa do início do 

século XX, em países como Espanha, Alemanha, Itália, Bélgica, e em Portugal. Na América 

do Sul um dos expoentes em prevê a estabilidade do servidor público foi à Argentina. 

De acordo com Villa-Verde Filho (1997, p. 189)“A estabilidade do servidor público 

não é criação do direito brasileiro. Ao contrário, trata-se de garantia de há muito assegurada 

aos funcionários públicos de diversos países”.  



34 
 

A origem da proteção aos servidores públicos decorreu da necessidade histórica de 

manter a máquina pública funcionando após as periódicas trocas dos governantes no sistema 

democrático. 

Uma realidade comum na conjuntura dos pós-eleições era a retirada de todos os 

funcionários que trabalhavam para a Administração Pública, visando à abertura de vagas para 

serem ocupadas pelos aliados políticos do então vencedor do pleito eleitoral, o que acarretava 

a quebra na continuidade dos serviços públicos. 

Villa-Verde Filho (1997, p. 180) relata que: “[...] tal ligação da função pública à 

política chegou ao seu apogeu nos Estados Unidos do século XIX, onde o partido vitorioso 

expulsava os adversários do serviço público, para assegurar vagas aos seus amigos e 

apaniguados”.  

Nesse sentido, é notório que os trabalhos desenvolvidos pelo Poder Público são 

drasticamente descontinuados, considerando o fato que os novos funcionários carecem instruir 

das atividades desempenhadas pelo Estado, até estarem aptos a realizarem as funções estatais, 

desta maneira prejudica-se a sociedade.  

Na Europa do século XIX existia uma visão divergente sobre a valoração dos cargos 

públicos. Villa-Verde Filho (1997, p. 188) menciona que, diferentemente dos Estados Unidos 

da América, a Europa vivia sobre o poder das “[...] monarquias absolutistas, conquanto, em 

regra, tudo girava em torno da vontade do soberano, havia certa ‘tradição de devoção à função 

pública e de estabilidade dos servidores nos cargos’”. 

 A tradição da estabilidade do servidor público vista nas monarquias absolutistas 

europeias se transferiu para os regimes de governos democráticos, não pela devoção tradição 

da função pública, mas justamente pela necessidade de continuidade das atividades prestadas 

pelo Estado devido à troca dos gestores públicos. Dando assim, origem à estabilidade no 

serviço público. 

 Com as constantes mudanças dos governantes, que caracteriza o modelo democrático, 

é essencial a existência de servidores públicos permanentes, que independentemente da troca 

de gestores da Administração Pública, os servidores mantenham seus cargos dando 

continuidade às atividades do Estado.  
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O professor Renato Santos Souza (2018), da Universidade Federal de Santa Maria 

afirma que os 

[...] servidores públicos são funcionários do Estado, não dos governos (os 
funcionários dos governos são os chamados “cargos de confiança”). Daí que 
eles têm de transcender os governos e os interesses políticos, ideológicos e 
eleitorais que os caracterizam. Eles têm de ser estáveis para estar para além 
dos governos, para manter estável também o Estado e seus serviços apesar 
da transitoriedade dos governos e da possibilidade frequente de alternância 
político ideológica destes. [...] 

 
 Como exposto acima, a estabilidade no serviço público foi criada para dar segurança 

aos servidores públicos e continuidade nos serviços estatais, garantido aos servidores públicos 

que no desempenhar das suas funções não fiquem à mercê do humor dos governantes, nem 

sejam coagidos por superiores hierárquicos movidos por interesses estranhos ao Estado. 

 Os defensores da flexibilização da estabilidade do servidor público sabem que sem 

esse instituto, a prestação das atribuições de competência do Estado seria drasticamente 

prejudicada. O então ministro Luiz Carlos Bresser Pereira que encampou a flexibilização dos 

servidores públicos com a formulação da EC 19/1998 argumentou o seguinte “[...] a 

estabilidade é necessária na medida em que defende o Estado e seus funcionários contra os 

poderosos e os corporativistas”. (Bresser Pereira, 1995, p. 13) 

 

4.2. PREVISÃO DA ESTABILIDADE NAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS. 

 

A primeira norma que previu a estabilidade no serviço público brasileiro para os 

servidores públicos ocorreu com a Lei 2.924, de 1915; está lei versava sobre a despesa geral 

da Republica dos Estados Unidos do Brasil, para o exercício de 1915, e trouxe o direito de 

permanecer no serviço público os empregados públicos. O Art. 125 revelava as regras que 

conferiam ao funcionário ou empregado federal a estabilidade no cargo.  

 

Art. 125. O funccionario ou empregado publico federal, salvo os 
funccionarios em commissão, que contar dez ou mais annos de serviço 
publico federal sem ter soffrido penas no cumprimento de seus deveres, só 
poderá ser destituido do mesmo cargo em virtude de sentença judicial, ou 
mediante processo administrativo. (BRASIL, 1915, p. 172) 
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Nota-se que apesar da lei ser infraconstitucional e tratar sobre Direito Tributário 

trouxe o direito a estabilidade no serviço público federal. No que se refere à estabilidade do 

servidor público no contexto constitucional, apenas foi ser prevista no texto da Carta Magna 

promulgada em 1934. (BRASIL, 1934) 

Retira-se da leitura do parágrafo anterior que por exclusão, nem a Constituição 

outorgada por Dom Pedro I em 1824 que inaugurou a liberdade política após a independência 

do Brasil, como a Constituição de 1891 (BRASIL, 1891) que foi a primeira do período 

republicano brasileiro, não dispuseram sobre o tema da estabilidade do servidor público. 

 Algumas características da Constituição de 1824 são no tocante a forma de governo do 

Brasil no século XVIII, a forma de governo imperialista era extremamente centralizadora, a 

figura dos imperadores Dom Pedro I e II, tendo enorme confusão entre o que era patrimônio 

público e privado.  

Já a Constituição de 1891 foi o marco inicial do Direito Administrativo no país na 

forma de governo republicana, todavia, nada versava sobre o tema da estabilidade no serviço 

público, apenas ocupando-se de regular no Art. 73 o direito de acessibilidade aos cargos 

públicos. “Art. 73 – Os cargos públicos civis ou militares são acessíveis a todos os brasileiros, 

observadas as condições de capacidade individual que a lei estatuir, sendo, porém, vedadas as 

acumulações remuneradas.” (BRASIL, 1891) 

Nota-se que a Constituição de 1891 apenas se atentou sobre o acesso aos cargos 

públicos, sejam civis ou militares, mas não dispõe sobre a forma provimento de tais cargos, 

sendo assim, a imparcialidade para esse acesso ainda não era discutida em tal período 

histórico que estava sobre o domínio do modelo patrimonialista de gestão administrativa. 

A segunda Constituição brasileira do período republicano foi promulgada em 1934 

(BRASIL, 1934), durante o governo de Getúlio Vargas, se deu após a derrubada do modelo 

oligárquico que regulava a política nacional. Além de proporcionar a quebra com o período 

conhecido como república velha, o governo Vargas é marcado pela busca da 

profissionalização dos serviços estatais.  

Como já mencionado, anteriormente, foi durante o período de governo centralizador 

de Getúlio Vargas que ocorreu a mudança no modelo de gestão administrativa, saindo do 

modelo patrimonialista vigente desde o império, e implantando o modelo burocrático.   
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 Uma das opções de alcançar essa profissionalização do setor público e 

consequentemente diminuir com a parcialidade vigente no modelo patrimonialista é a 

constitucionalização da estabilidade, dando garantia de permanência no serviço público para 

os servidores que se enquadrassem nos requisitos do Art. 169, abaixo transcrito.  

Constituição Da República Dos Estados Unidos Do Brasil (De 16 De Julho 
De 1934) 

Art. 169 - Os funcionários públicos, depois de dois anos, quando nomeados 
em virtude de concurso de provas, e, em geral, depois de dez anos de efetivo 
exercício, só poderão ser destituídos em virtude de sentença judiciária ou 
mediante processo administrativo, regulado por lei, e, no qual lhes será 
assegurada plena defesa. (BRASIL, 1934) 

 
O acesso aos cargos da Administração Pública brasileira continuava sendo irrestrito a 

todos os brasileiros, sem distinção de sexo ou estado civil, observadas apenas as condições 

que a lei estabelecesse.  

A novidade, contudo, fica a cargo da previsão de realização de concurso público para 

que o sujeito seja investido em um cargo público, essa previsão não era utilizada como única 

forma de acesso aos cargos públicos na contratação de mão de obra, sendo assim, ainda era 

possível a livre nomeação independente do cargo.  

 Como dispõe o Art. 169 da Constituição de 1934 (BRASIL, 1934), acima transcrito, se 

a investidura no cargo público decorresse de concurso de provas, a estabilidade no serviço 

público, se daria após o prazo decorrido de dois anos de efetivo exercício, situação claramente 

razoável, tendo em vista, que o acesso se deu de forma democrática e meritocrática.  

 A Constituição de 1934 vigorou por apenas 3 anos, já que em 1937, Getúlio Vargas 

programa a fase ditatorial do seu governo, através de um golpe de Estado, essa fase que durou 

oito anos, ficou conhecida como Estado Novo. No campo jurídico, Vargas outorga uma nova 

Constituição que lhe dá maiores poderes e restringia liberdades civis. 

No âmbito da Administração Pública mencionamos os efeitos desse novo regime de 

governo, na seção 2.2, sobre o Modelo Burocrático de Administração Pública, contudo, a 

nova Lei Maior não fez menção explícita à estabilidade do servidor público, mas de forma 

implícita garantia tal instituto no Art. 156. 

 

Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 10 de Novembro de 1937 
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Art. 156 - O Poder Legislativo organizará o Estatuto dos Funcionários 
Públicos, obedecendo aos seguintes preceitos desde já em vigor: 

a) o quadro dos funcionários públicos compreenderá todos os que exerçam 
cargos públicos criados em lei, seja qual for à forma de pagamento; 

b) a primeira investidura nos cargos de carreira far-se-á mediante concurso 
de provas ou de títulos; 

c) os funcionários públicos, depois de dois anos, quando nomeados em 
virtude de concurso de provas, e, em todos os casos, depois de dez anos de 
exercício, só poderão ser exonerados em virtude de sentença judiciária ou 
mediante processo administrativo, em que sejam ouvidos e possam defender-
se; (BRASIL, 1937) 

 

Importante salientar, que como era um governo autoritário, o poder Legislativo 

também estava submisso ao Presidente da República, nas palavras de Carvalho (2018, p. 31) 

“[...] ao ler o texto Constitucional de 1934, percebe-se que o poder legislativo e executivo 

foram concentrados todos nas mãos do Presidente da República [...]”. Como o regime de 

governo era ditatorial, essa estabilidade do servidor público claramente era respeitada por 

parte do Presidente da República, se o servidor não atuasse de encontro aos interesses do 

governante. 

 

Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 10 de novembro de 1937 

Art 157 - Poderá ser posto em disponibilidade, com vencimentos 
proporcionais ao tempo de serviço, desde que não caiba no caso a pena de 
exoneração, o funcionário civil que estiver no gozo das garantias de 
estabilidade, se, a juízo de uma comissão disciplinar nomeada pelo Ministro 
ou chefe de serviço, o seu afastamento do exercício for considerado de 
conveniência ou de interesse público. 

 

 Dentro desse contexto ditatorial existia uma insegurança que tornava o instituto da 

estabilidade sem efeitos práticos. O instituto da estabilidade busca continuidade dos serviços 

públicos, propiciando que o servidor tenha completa liberdade no agir das suas funções, 

desempenhando suas atividades sem temor de retaliações, algo que não era observado durante 

o Governo Vargas, se as atitudes do servidor público fossem contrárias aos interesses do 

governante, esses servidores estariam correndo o risco de serem desligados do serviço 

público.  

Com o fim do Governo de Getúlio Vargas uma nova Constituição Federal foi 

promulgada em 1946 (BRASIL, 1946) trazendo novamente no Brasil o regime político 
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democrático. No concernente aos servidores públicos, a nova Constituição dispôs um título 

específico para tratar da vinculação e acesso ao funcionalismo público, o Título VIII, o qual 

trazia as normas aplicáveis a todos os funcionários públicos, independentemente da sua forma 

de ingresso na Administração Pública, porém, sendo o acesso restringido aos brasileiros na 

forma da lei. A investidura para cargos de carreira e em outros que a lei determinasse efetuar-

se-ia mediante concurso, precedendo inspeção de saúde. 

A estabilidade era prevista no Art. 188 da Carta de 1946, os incisos do mencionado 

artigo exemplificavam quais eram os funcionários que gozariam de tal direito.  

 

Constituição dos Estados Unidos do Brasil/1946 

Art. 188 - São estáveis: 

I - depois de dois anos de exercício, os funcionários efetivos nomeados por 
concurso; 

II - depois de cinco anos de exercício, os funcionários efetivos nomeados 
sem concurso. 

 

Como pode inferir-se pelo inciso II do Art. 188 da Constituição de 1946, o concurso 

público ainda não era obrigatório para o provimento de todos os cargos públicos efetivos, 

assim como os ocupantes desses cargos públicos efetivos que acessaram sem passar por 

concurso público passariam a ter estabilidade após cinco anos de efetivo exercício.  

 Uma novidade no tocante a estabilidade de servidores na carta de 1946 ficou por conta 

daqueles sujeitos que participaram das forças expedicionárias brasileiras na Segunda Guerra 

Mundial, dispondo que esses sujeitos teriam garantida a sua estabilidade de acordo com as 

normas previstas no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias(ADCT). 

 

Constituição dos Estados Unidos do Brasil/1946 

Art. 18. Parágrafo único: São considerados estáveis os atuais servidores da 
União, dos Estados e dos Municípios que tenham participado das forças 
expedicionárias brasileiras. 

 

Importante mencionar que os ocupantes de cargos em comissão e as funções de 

confiança não alcançavam a estabilidade, de acordo com o disposto no parágrafo único do 

Art. 188.  
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Constituição dos Estados Unidos do Brasil/1946 

Art. 188 Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica aos cargos 
de confiança nem aos que a lei declare de livre nomeação e demissão. 

 A estabilidade não era de forma alguma absoluta, podendo o servidor público perder o 

cargo por extinção do cargo ou por processo administrativo que seja oportunizado ao servidor 

a ampla defesa.  

 

Constituição dos Estados Unidos do Brasil/1946 

Art. 189 - Os funcionários públicos perderão o cargo: 

II - quando estáveis, no caso do número anterior, no de se extinguir o cargo 
ou no de serem demitidos mediante processo administrativo em que se lhes 
tenha assegurado ampla defesa. 

 

Referente aos servidores que possuem a forma ainda mais protetora de garantia de 

permanência no serviço público, a vitaliciedade, de acordo com o Art. 187 eram somente os 

magistrados, os ministros do Tribunal de Contas, titulares de Ofício de Justiça e os 

professores catedráticos, os quais apenas perderiam o cargo após sentença judicial transitada 

em julgado. 

 O pequeno período político de democracia brasileira durou menos de 20 anos, já na 

década de 1960, os militares por receio dos ideais comunistas que eram difundidas no mundo, 

e no Brasil tendo como um dos entusiastas comunistas o então Presidente João Goulart, os 

militares interromperam o governo e deram início a um período de Ditadura Militar em 1964.  

Em 1967 o Governo Militar outorgou uma nova Constituição para legitimar o seu 

governo, a nova Carta Constitucional trouxe algumas mudanças no funcionalismo público 

brasileiro, agora apenas seria possível acessar os cargos públicos de provimento efetivo 

através de concursos públicos.    

A seção VII da referida Constituição tratava dos funcionários públicos, prevendo que a 

nomeação para cargo público exigia aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos. A Constituição de 1967 de forma expressa esclarece que para acessar os 

cargos seria necessário se submeter ao concurso público, e apenas seriam estáveis os 

servidores públicos que fossem aprovados no certame. 
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Constituição da República Federativa do Brasil de 1967 

Art. 99 - São estáveis, após dois anos, os funcionários, quando nomeados por 
concurso. 

§ 1º - Ninguém pode ser efetivado ou adquirir estabilidade, como 
funcionário, se não prestar concurso público. 

 

Entretanto, os servidores que já gozam da estabilidade em decorrência da Carta 

Constitucional anterior continuaram com o direito assegurado, a previsão foi trazida no 

ADCT, desde que, já tivessem mais de 5 anos no serviço público. 

 

Art. 177- Fica assegurado á vitaliciedade aos Professores catedráticos e 
titulares de Oficio de justiça nomeados até a vigência desta Constituição, 
assim como a estabilidade de funcionários já amparados pela legislação 
anterior. 

 

 Assim como na Constituição anterior, os ex-combatentes brasileiros que participaram 

da Segunda Guerra Mundial continuaram tendo estabilidade no serviço público, se 

funcionários públicos fossem. 

 

Art. 178- Ao ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira, da Força 
Aérea Brasileira, da Marinha de Guerra e Marinha Mercante do Brasil que 
tenha participado efetivamente de operações bélicas na Segunda Guerra 
Mundial são assegurados os seguintes direitos: a) estabilidade, se 
funcionário público. 

 
 A demissão do servidor público só poderia acontecer mediante duas situações, 

sentença judicial transitada em julgado, e processo administrativo que fosse assegurado à 

ampla defesa ao servidor.  

 A vitaliciedade como já exposto acima na exposição do Art. 177 continuava sendo 

prevista para os cargos da Magistratura e do Ministério Público, sendo possível a demissão só 

em caso de sentença judicial transitada em julgado, tendo em vista que, essa forma é mais 

protetora que a estabilidade.  

 

Art. 103 - A demissão somente será aplicada ao funcionário: 

I - vitalício, em virtude de sentença judiciária; 
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II - estável, na hipótese do número anterior, ou mediante processo 
administrativo, em que se lhe tenha assegurado ampla defesa. 

 
O cenário ditatorial que acometia o Brasil teve um ponto ainda mais salutar em 1969 

quando houve a outorga da Emenda Constitucional n. 1, como uma extensão da Carta 

Constitucional de 1967. Há o entendimento da maioria da doutrina sobre o fato de que 

materialmente a Emenda n. 1, de 1969 foi uma nova Constituição, uma vez que, reformou 

integralmente o texto da Constituição de 1967, porém, importante constatar que formalmente 

não é tida como Constituição. 

No entendimento do professor Dirley da Cunha Junior (2015) a Emenda 

Constitucional n. 1/69 teve um caráter extremamente autoritário, mantendo a pressão do 

Regime Militar e ampliando de forma considerável os poderes do Presidente da República, e 

diminuindo os poderes do Legislativo. Ao referir-se à estabilidade dos servidores públicos a 

citada Emenda não trouxe nenhuma novidade ao cenário do Direito Administrativo, 

permanecia tendo os mesmos regramentos da Constituição de 1967. 

 Com o fim do Regime Militar a alteração das regras constitucionais era de extrema 

necessidade, logo uma nova constituição que refletisse os direitos e garantias dos cidadãos 

deveria ser promulgada.  Em 1988 foi promulgada a Carta Cidadã, umas das mais 

democráticas Constituições brasileiras, os direitos fundamentais e garantias individuais foram 

garantidos em todo o corpo da Constituição.   

 No ramo do Direito Administrativo, especificamente no serviço público, novas regras 

para o acesso aos cargos estatais foram implantadas, o ingresso tornou-se mais imparcial, 

moral e isonômico, devido à obrigatoriedade do concurso público para todos os cargos, 

empregos ou função, apenas com ressalva aos cargos comissionados e funções de confiança. 

A CF/88 implantou algumas novidades, como a obrigatoriedade do regime jurídico 

único, desta forma, o ente da Federação, assim como os seus componentes da Administração 

Indireta de Direito público não podem ter vinculação funcional com seus servidores por vários 

regimes diferentes, tendo que escolher apenas uma forma de vinculação profissional. 

 As regras para preencher os cargos e empregos públicos efetivos da Administração 

Pública direta, indireta, das autarquias e fundações tratam da obrigatoriedade do particular ser 

aprovado em concurso público, na modalidade provas ou de provas e títulos, sendo os títulos 

servindo apenas como critério de classificação.   
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 A grande maioria dos entes federativos optou por ter o seu próprio Regime Jurídico 

Único, não realizando contratação por via da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Na 

esfera federal a União editou a Lei n. 8.112, em 1990, criando as regulamentações de 

ingresso, direitos, deveres e obrigações na relação funcional com seus servidores.   

 A aprovação no concurso, nomeação e posse em cargo público efetivo regido pelo 

RJU ainda não garante ao servidor público a estabilidade, para ser estável o servidor público 

tem que angariar a aprovação no estágio probatório, que tinha originalmente duração de dois 

anos de acordo com o Art. 41 da CF/88, porém, a duração do estágio probatório foi 

modificada para três anos com a Emenda Constitucional n. 19, de 1998. 

A análise do estágio probatório é realizada por uma comissão composta 

especificamente para essa finalidade, os três servidores devem ser estáveis, a análise será 

realizada quatro meses antes do fim dos três anos de estágio, o servidor será avaliado pelos 

requisitos previstos na lei, sendo eles: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, 

produtividade e responsabilidade. 

Como visto, são vários os requisitos para ser estável no serviço público, o cargo deve 

ser de provimento efetivo, via concurso público de provas ou provas e títulos, cumprir o 

período de efetivo exercício de três anos, além da aprovação na análise feita ao fim do estágio 

probatório, ou seja, os critérios ficaram mais rigorosos para conquistar a estabilidade no 

serviço público. 

Os cargos ocupados por indicação ainda persistem, como resquício da administração 

pública patrimonialista, os cargos denominados de livre nomeação e exoneração, ou seja, os 

cargos em comissão. As ocupações desses cargos são feitas através de indicação política, as 

autoridades governamentais indicam nomes para o preenchimento desses cargos, seu 

regramento também se dá pela Lei 8.112, de 1990.  

 A justificativa para os famigerados cargos comissionados deve-se ao argumento que o 

administrador precisa estar rodeado de pessoas da sua confiança, os comissionados em 

hipótese alguma adquire estabilidade, e ficam ao arbítrio do governante atual, e só podem 

exercer cargos de direção, chefia e assessoramento.  

 Nota-se que instituto da estabilidade tem sua origem justamente para a proteção do 

servidor público quando no exercício legal da sua função, não ficando a mercê do humor dos 

governantes. No entanto, a estabilidade não impede o desligamento do servidor público, 
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considerando que a CF/88 prevê quatro formas para a perda do cargo pelo servidor público 

estável, são elas: 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

Art. 41° 

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:  

I -  em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 

II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla 
defesa; 

III – mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na 
forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. 

 

  A quarta forma de perda do cargo público do servidor estável está prevista no artigo 

Art. 169 § 4º também da Constituição Federal de 1988, que dispõe:  

 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

Art. 169 § 4° 

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, 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.  

 

 De acordo com Di Pietro (2017, p. 756-757) a estabilidade, no direito brasileiro, tem 

sido entendida como a garantia de permanência no serviço público assegurada, após exercício, 

ao servidor nomeado por concurso.  

 No entendimento de Carvalho Filho (2014, p.754) “A estabilidade é instituto que 

guarda relação com o serviço, e não com o cargo”. Justamente por esse entendimento que o 

servidor é estável no serviço público e não no cargo, sendo o cargo passível de ser extinto por 

lei de iniciativa do chefe do executivo, ou por decreto se o cargo estiver vago. 
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 Na Constituição de 1988, o legislador brasileiro continuou prevendo conjuntamente 

com a estabilidade, o instituo da vitaliciedade, que tem regramento ainda mais protetor do que 

a primeira, e como as constituições anteriores também foi prevista na Carta de 1988. 

 

Art. 95 I vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois 
anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de 
deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado e, nos demais casos, de 
sentença judicial transitada em julgado.  

  

De acordo com o professor Carvalho Filho (2014, p. 711) “[...] a vitaliciedade 

representa a garantia, ou a prerrogativa especial, de permanência no serviço público, conferida 

a agentes públicos de determinadas categorias funcionais, em virtude da especificidade das 

funções que lhe são cometidas”. 

 No atual quadro normativo constitucional brasileiro disposto pela CF/88 os titulares do 

direito à vitaliciedade são os magistrados (art. 95, I), os membros dos Tribunais de Contas 

(art. 73, § 3º) e os membros do Ministério Público (art. 128, § 5º, I, “a”) a perda da 

vitaliciedade só pode derivar de sentença judicial transitada em julgada seguindo o mesmo 

entendimento das constituições passadas. 

 A Constituição de 1988, assim como a Emenda Constitucional n. 01/69 e a 

Constituição de 1967, a estabilidade para os servidores que já ocupassem cargos na 

administração pública há mais de cinco anos na data da promulgação da CF, e para os ex-

combatentes das forças expedicionárias brasileiras que participaram efetivamente da segunda 

guerra mundial foram previstas. 

As normas estão elencadas no ADCT. 

 

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das 
fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, 
há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na 
forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no 
serviço público. 

 Art. 53. Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações 
bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei nº 5.315, de 
12 de setembro de 1967, serão assegurados os seguintes direitos: 
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 I - aproveitamento no serviço público, sem a exigência de concurso, com 
estabilidade; 

 

5 ANÁLISE DAS FORMAS DE VINCULAÇÃO PROPOSTA PELA PEC 32/2020 
ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SEU CORPO FUNCIONAL 

 

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32/2020 entregue dia 3 de setembro de 

2020 na Câmara dos Deputados Federais pelo Governo Federal, encabeçada pelo seu Ministro 

da Economia, traz 12 modificações em artigos da CF/88 entre revogações e supressões, e 

outras diversas regras transitórias. 

Apesar da PEC 32/2020 modificar de forma avassaladora as bases do funcionalismo 

público brasileiro, com o argumento de que se gasta muito por um serviço público que entrega 

pouco a sociedade, o foco do trabalho se manterá no fator estabilidade do servidor público, 

não fazendo maiores considerações sobre as outras modificações.  

A primeira importante mudança que a PEC busca realizar é a substituição do termo 

“funções públicas” por “vínculos públicos” para designar os cargos da Administração Pública 

brasileira, essa mudança é proposta como forma de facilitar o fim do Regime Jurídico Único 

dos Servidores Públicos. 

De acordo com Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do 

Brasil / Fundação ANFIP de Estudos Tributários e da Seguridade Social, essa nova 

denominação de “vínculos públicos” é uma total anarquização das relações entre agentes 

públicos e o Estado, o termo jamais foi utilizado, sendo muito genérico.  

As modificações estão situadas principalmente a partir do artigo 37 da CF/88, tendo 

em vista que é o artigo que trata da administração pública brasileira na Carta Magna. A 

proposta da PEC 32/2020 de início já realiza uma divisão do atual inciso II do Art. 37, agora 

sendo inciso II, II-A, e II-B, já o inciso I permanece com os mesmos moldes hoje vigentes, 

dando ampla acessibilidade aos brasileiros e estrangeiros na forma da lei.  

Quando se realiza uma leitura mais aprofundada das novas regras que regulam à 

investidura nos cargos, vínculos e empregos públicos observa-se que a investidura deixa de 

ocorrer com a assinatura do termo de posse, de acordo com o texto da PEC 32/2020 a 

investidura só ocorrerá após o cumprimento dos requisitos previstos na nova redação para 

cada nova forma de vinculação proposta. 
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A nova redação do inciso II dispõe apenas sobre empregos públicos, que continuarão a 

existir nas empresas públicas e sociedade de economia mista, seu acesso por prévia aprovação 

em concurso público, no entanto, retirou a previsão atual de “[...] de acordo com a natureza e 

a complexidade do cargo ou emprego[...]”. O que abre margem para a ocupação desses 

empregos por pessoas não qualificadas.  

Já os incisos II-A e II-B passam a dispor sobre os novos vínculos com a 

Administração Pública, são eles a investidura em cargos com vínculo por tempo 

indeterminado e em cargo típico de Estado, respectivamente. O inciso V dispõe sobre os 

cargos de liderança e assessoramento, os quais serão destinados às atribuições estratégicas, 

gerenciais ou técnicas.  

No Art. 39, inciso I, inclui os vínculos de experiência, uma novidade criada pela 

Proposta de Emenda à Constituição, o qual é uma das etapas do concurso, já o inciso II do 

mesmo artigo versa sobre o vínculo por prazo determinado.   

Pela breve exposição sobre as novas vinculações profissionais entre servidores 

públicos e Estado, acima mencionados, não só o Regime Jurídico Único é extinto, mas outras 

conquistas históricas do funcionalismo público brasileiro são retiradas do texto constitucional, 

o intuito da PEC 32/2020 é facilitar o desligamento dos servidores públicos. 

A PEC 32/2020 busca tanto a flexibilização da estabilidade do servidor público, como 

deixa a forma de acesso a Administração Pública menos isonômica, impessoal e moral, tendo 

em vista que, a obrigatoriedade da realização de concurso público de provas ou provas e 

títulos previstos no Art. 37 Inciso II, da CF/88 para ocupar cargo, e emprego público deixa de 

ser a regra na Administração.  

Contraditoriamente essa obrigatoriedade da realização do concurso foi imposta pela 

CF/88, com intuito extirpar os resquícios da administração patrimonialista, deixando de 

possibilitar que cargos e empregos públicos fossem utilizados como moeda de troca na 

política eleitoral. 

A proposta do governo de Federal é extinguir o Regime Jurídico Único, argumentando 

que dar o mesmo grau de estabilidade para todos os servidores é prejudicial para o bom 

desempenho das atividades públicas. Desta forma, a criação dos novos vínculos por tempo 

indeterminado, determinado, cargo típico de estado, direção e assessoramento, além do 

vínculo de experiência, cada ocupante será regido de uma forma específica.  
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5.1 CARGO POR PRAZO INDETERMINADO 

 

De acordo com as informações registradas no site do Ministério da Economia, esse 

novo vínculo consiste em cargos que irão compor a maior parte do quadro permanente. 

Ocupam-se de atividades administrativas, técnicas ou especializadas que são contínuas e não 

são exclusivas de estado. 

O cargo por prazo indeterminado está previsto no Art. 37 inciso, II-A (PEC N°32, 

2020)sendo obrigatória a realização de concurso público dividido em etapas para ocupar tal 

vínculo. O concurso será de provas ou provas títulos, o que mantém a imparcialidade de 

acesso ao vínculo, mas não dá garantia de ser efetivado, apenas se ser investido no vínculo de 

experiência.  

O indivíduo aprovado no concurso público ainda terá que cumprir obrigatoriamente a 

etapa de experiência, com duração mínima de um ano. Durante esse período os aprovados irão 

concorrer entre si pelas vagas disponibilizadas no edital, apenas sendo investidos no vínculo 

por tempo indeterminado os que ficarem dentro do número de vagas estipuladas, que 

obtenham “desempenho satisfatório”.  

 Esse vínculo por prazo indeterminado substituirá o cargo público efetivo, porém, sem 

o direito a estabilidade, podendo o ocupante ser desligado da administração pública em casos 

de sentença judicial com trânsito em julgado, ou decisão proferida por órgão colegiado, 

infração disciplinar, insuficiência de desempenho e outras hipóteses previstas em lei. 

 Nota-se que diferentemente da situação atual, a sentença para que o servidor perca o 

seu cargo público, não precisará transitar em julgado, bastando que ocorra decisão por órgão 

colegiado. Sendo assim, mesmo ainda existindo a possibilidade de o servidor interpor recurso 

com possibilidade de reverter à decisão, o servidor já poderá ser desligado do serviço público.  

A perda do cargo, por prazo indeterminado, também ocorrerá por consequência de 

infração administrativa cometida pelo servidor, possibilidade já existente no atual 

ordenamento jurídico brasileiro. De acordo com a CF/88 o servidor público estável pode 

perder o seu cargo após Processo Administrativo Disciplinar, como já foi exposto 

anteriormente, as causas de demissão do servidor público a nível Federal estão elencadas no 

Art. 132, da Lei 8.112/90.  
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 A insuficiência de desempenho também continuará sendo uma das possibilidades de 

perda do vínculo com a Administração Pública. Porém, não mais necessitará que a lei que 

regulamenta as formas de dissolução do vínculo entre servidor e Estado seja uma Lei 

Complementar, passando a ser objeto de Lei Ordinária.  

A única novidade no texto da PEC 32/2020, a qual pode gerar a dissolução do vínculo 

do servidor público com a Administração, que ainda não é prevista na CF/88, é a autorização 

para que lei infraconstitucional editada posteriormente venha a criar novas formas de 

exoneração do vínculo servidor, possibilitando que o desligamento do servidor deixe de ser 

devido às quatro regras previstas no atual texto da CF/88.  

 

5.2 CARGO TÍPICO DE ESTADO 

 

O inciso II-B trata sobre a investidura no cargo típico de Estado, esses cargos são os 

únicos que terão direito a estabilidade no serviço público, após o cumprimento dos pré-

requisitos trazidos nas alíneas subsequentes ao inciso em comento. 

De acordo, com o conceito trazido pela proposta da reforma administrativa, o cargo 

típico de Estado é aquele que os servidores exercem atividades que são ao mesmo tempo, 

finalísticas e indispensáveis para a existência ou representação do Estado, ou seja, são 

exclusivamente públicas.  

Esses cargos compõem o núcleo duro do Estado, e trabalham em atividades 

finalísticas, tipicamente estatais. A PEC 32 não traz quais são as carreias típicas de Estado, e 

continua prevendo a realização de concurso público de provas ou provas e títulos para a sua 

ocupação. Não é nenhuma novidade para acesso a esses cargos o concurso público, que já 

vem sendo previstas nas redações das Constituições brasileiras desde 1934. 

O fato negativo na Proposta de Emenda à Constituição referente aos cargos típicos de 

Estado é sobre a investidura não se dar no cargo, assim como o cargo por tempo 

indeterminado, a investidura se dá no vínculo de experiência, que para os cargos típicos de 

Estado tem duração mínima de dois anos.  

Pela natureza do cargo é controverso os servidores ficarem em um verdadeiro limbo 

de 2 anos exercendo funções que necessitam tomar decisões que impactam o serviço público, 

e não terem a mínima garantia de que serão investidos no cargo. Por exemplo, um Policial 
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estaria sujeito, por dois anos, a uma disputa com seus colegas, e a uma total vulnerabilidade 

aos humores da chefia, enquanto devem realizar todas suas funções inerentes ao cargo.   

Aqueles sujeitos que depois de cumprido o prazo de dois anos de vínculo de 

experiência, tendo obtido um “resultado satisfatório”, serão investidos nos cargos típicos de 

Estado, porém, ainda terão que cumprir o período de doze meses de estágio probatório, só 

após esse efetivo exercício, tendo também um “resultado satisfatório” conseguirão ser 

estáveis no serviço público. 

Contudo, a estabilidade não significa que a permanecia desse servidor é absoluta, os 

servidores poderão ser demitidos ou exonerados do serviço público em quatro hipóteses, a 

primeira é sentença judicial transitado em julgado ou com decisão por órgão colegiado, a 

segunda possibilidade é por cometimento de infração disciplinar com a sanção de demissão 

com prévio processo administrativo disciplinar, já a terceira se refere ao desempenho 

insuficiente, além da previsão de excesso de gastos prevista no art. 169 §4° da CF/88 que não 

é mencionada na PEC 32/2020. 

As três formas de perda do cargo público tratadas na PEC 32/2020, se dão da mesma 

forma que as previstas para o cargo por prazo indeterminado, não necessitando mais que a 

sentença transite em julgado, bastando à decisão por órgão colegiado, o processo 

administrativo disciplinar (PAD), além da regulamentação da análise de desempenho que será 

regulamentada por lei ordinária.   

 

5.3 CARGO DE LIDERANÇA E ASSESSORAMENTO 

 

Os cargos de livre nomeação e exoneração “ad nutum”, atualmente, denominados de 

cargos em comissão que, como abordado nesse trabalho são cargos estatutários que de acordo 

com a CF/88 apenas se destinam apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, 

sofrerá grave mudança com a proposta da PEC 32/2020. 

Os cargos comissionados para ingresso na administração pública passarão a ser 

denominados de “Cargos de Liderança e Assessoramento”, mudança prevista no Art. 37 

Inciso V, que além dessa mudança suprimiu da Carta de 1988, redação dada pela EC N° 

19/1998, a obrigatoriedade de serem apenas para cargos de Chefia, direção ou 

assessoramento.   
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De acordo com as informações disponíveis no site do Ministério da Economia no 

documento Nova administração pública: perguntas frequentes, esses são cargos  

 

[...] destinados a atribuições de liderança estratégica, gerencial ou técnica e 
de assessoramento. Esses cargos serão ocupados quando a autoridade 
realizar a livre nomeação do indivíduo, mas há previsão de realização de 
processo de seleção simplificado, com pequena parcela sendo de livre 
nomeação. (BRASIL. Ministério da Economia, 2020c) 

  

O processo simplificado não se confunde com o concurso público, tendo em vista que 

as regras para o processo simplificado podem ser muito mais flexíveis, a forma para 

selecionar os aprovados pode ocorrer por uma simples análise curricular dos candidatos.  

A alteração mais significativa e alto grau de gravidade no quesito de potencial para 

produzir efeitos negativos, não é a denominação, e sim a supressão da obrigatoriedade que a 

livre nomeação e exoneração sejam apenas para os cargos de Direção, Chefia e 

Assessoramento. De acordo com a PEC 32/2020, podem ser criados e ocupados cargos 

destinados a atribuições estratégicas ou técnicas, ou seja, cargos que podem ser de natureza de 

provimento efetivo. 

As funções de confiança que atualmente podem ser ocupadas apenas por servidores 

efetivos, também são retiradas do texto constitucional, e passam a integrar os cargos de 

liderança e assessoramento criados pela PEC, acabando com a obrigatoriedade de serem 

ocupados por servidor de cargo efetivo. Assim como não mais existirá a “reserva de mercado” 

que atualmente a CF/88 garante para ocupação dos cargos comissionados por servidores 

efetivos.    

Em um total desconhecimento da organização estrutural da Administração Pública 

brasileira a PEC 32/2020 no seu Art. 37 § 18 dispõem que ato do Chefe de cada Poder disporá 

sobre os critérios mínimos de acesso aos cargos de liderança e assessoramento a que se refere 

o inciso V, assim como pelo mesmo ato do Chefe de Poder se dará sobre a sua exoneração. 

Os Poderes Legislativo, e Judiciário, no entanto, não possuem um chefe único que 

responda sozinho por todo o Poder, como o Poder executivo é representado pelo Presidente da 

República. A iniciativa para a criação e extinção de cargos é de competência de cada casa do 
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Congresso Nacional, no poder Legislativo Federal, como exposto no Arts. 51 IV e 52 XIII da 

CF/88 com redação da EC 19 de 1988. 

Já no Poder Judiciário a competência para a iniciativa da lei que cria e extingue 

cargos, assim como a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem 

vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos 

tribunais inferiores, onde houver é do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e 

aos Tribunais de Justiça. 

Com exposto acima o texto da PEC 32/2020, apesar de ter sido elaborado durante um 

ano, sem nenhuma discussão com a sociedade ou entidades de classe, sendo permeada por um 

sigilo absoluto, demonstra grave desconhecimento da estrutura organizacional da 

Administração Pública do País.  

 

5.4 CARGO POR PRAZO DETERMINADO 

 

As contratações por tempo determinado, que hoje são previstas no Art. 37 inciso IX da 

CF/88, passarão a serem previstas no novo Art. 37 – A §2° incisos I, II e III. Esses cargos são 

conceituados pelo documento O que muda na nova administração pública? (BRASIL. 

Ministério da Economia, 2020c) como “[...] contratados para lidar com necessidades 

temporárias de interesse público, com tempo de vínculo previamente estabelecido. Após o 

término do período, o profissional deixará os quadros da Administração Pública”. 

Essas contratações de servidores públicos serão reguladas de acordo com a PEC 

32/2020 por Lei complementar a ser editada pela União. Porém, o novo texto dado ao Art. 39-

A acaba sendo contraditório afastando a contratação de empregados públicos temporários via 

regime celetista por Estados, Distrito Federal e Municípios. 

O Parágrafo 3º do Art. 39-A dispõe que “O disposto no § 2º aplica-se à contratação de 

empregados públicos temporários”, porém, não leva em consideração que é competência 

privativa da União legislar sobre Direito do Trabalho, assim sendo, os outros entes da 

Federação não poderão regulamentar via lei complementar as situações que os empregados 

públicos temporários serão contratados.  

De acordo com a cartilha da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita 

Federal do Brasil e da Fundação Anfip de Estudos Tributários e da Seguridade Social (2020, 



53 
 

p. 44) “[...] a lei complementar que fixar as normas gerais, será suplementada por leis 

ordinárias, não se confundindo elas com o regime da CLT.”, sendo assim, acaba por impedir 

que os outros entes da Federação legislem sobre a matéria.  

Importante salientar as formas que poderão ocorrer as contratações temporárias 

estampadas na PEC 32/2020, já estão em sua grande maioria previstas no ordenamento 

jurídico brasileiro, seja via lei infraconstitucional, ou via jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal-STF. 

As duas primeiras formas previstas no inciso I do Art. 39-A preveem que a contração 

por necessidade temporária é decorrente de calamidade, ou de emergência, ambas as situações 

já são previstas atualmente na Lei 8.745/1993, Art. 2° inc. I e II respectivamente, 

consideradas como necessidade temporária de excepcional interesse público. 

Na segunda parte do mesmo inciso I, há a previsão de contratação temporária quando 

ocorrer greve no serviço público para suprir a “paralisação de atividades essenciais”. Essa 

possibilidade já é aceita pela decisão do STF no julgamento da ADI 1.306/BA, assim como, 

também existe a possibilidade na Lei 8.745/1993 de contratação temporária por aumento 

transitório no volume de trabalho.   

O inciso II do artigo traz a possibilidade de realizar contratação temporária para 

atividades, projetos ou necessidades de caráter temporário ou sazonal. Está é a segunda vez 

que o Governo Federal tenta aprovar tal mudança, tendo em vista, que no ano de 2020 foi 

editada a Medida Provisória (MP) 922/2020, que realizava tal mudança na lei 8.745/1993, 

mas como não foi votada pelo Congresso Nacional, perdeu eficácia. 

A situação acima já ocorre, sendo prevista no inciso III da Lei 8.745/1993, para que 

seja realizado o recenseamento e outras pesquisas de natureza estatística efetuadas pela 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Entretanto, de acordo com a 

ANFIP o texto da PEC 32/2020 tem um caráter excessivamente amplo, dada a ambiguidade 

dos conceitos adotados. 

A situação mais delicada é prevista no inciso III, que a contratação temporária pode 

ser para atividades ou procedimentos sob demanda, isso por que não existe a delimitação do 

que se pretenderia com a contratação, nem quais as atividades poderiam ser objeto dessa 

forma de contratação, deixando muito vago e aberto a possibilidade de irrestritas 

contratações temporárias.  
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5.5 VÍNCULO DE EXPERIÊNCIA 

 

O vínculo de experiência é uma novidade criada pela PEC 32/2020, e será mais uma 

fase do processo do concurso público, não se confundindo e nem substituindo o período de 

estágio probatório, as obrigatoriedades de cumprimento do referido período são para todos os 

cargos públicos permanentes, não abarcando os cargos por tempo determinando e de 

liderança e assessoramento. 

A equipe técnica do Ministério da Economia conceitua Vínculo de Experiência:  

Como etapa do concurso público, o vínculo inicial será marcado por um 
período de experiência de 1 a 2 anos, dependendo do tipo de cargo almejado. 
Ao fim deste processo, o candidato passará ou não a compor a força de 
trabalho permanente, seja em cargos típicos de Estado (item B) ou em cargos 
com vínculo por prazo indeterminado (item C), de acordo com o cargo para 
o qual concorreu no concurso público. (BRASIL. Ministério da Economia, 
2020b) 

 

Como visto acima, o vínculo de experiência além de ser uma fase do concurso público 

terá duração diferente de acordo com o cargo ocupado pelo servidor. Os sujeitos que 

previamente aprovados em concurso público para os cargos típicos de Estado passarão dois 

anos em experiência, já os que forem ocupar os cargos por tempo indeterminado ficarão um 

ano em vínculo de experiência. 

Os servidores ficarão em um verdadeiro “limbo” em que não terão nenhuma garantia 

de permanência no serviço público, estarão em uma “batalha” contra seus próprios colegas, 

para ficarem dentro do número de vagas que serão efetivadas, e ainda terão que cumprir suas 

atividades do cargo de forma imparcial, eficiente e célere. 

O Vínculo de Experiência sendo uma fase do concurso público, não dar nenhum tipo 

de garantia de acesso ao cargo público, sendo necessário o desempenho satisfatório para 

preencher uma das vagas para os cargos efetivos. A PEC 32/2020 não traz nenhum limite de 

quantas vagas serão abertas para o Vínculo de Experiência, muito menos quantos servidores 

serão efetivados ao fim do período de experiência.  
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5.6 ESTABILIDADE DE ACORDO COM A PEC 32/2020 

 

As mudanças propostas pela PEC 32/2020 são inúmeras e impactam muitos setores da 

Administração Pública brasileira; a estabilidade do servidor público é um dos principais 

institutos atingidos pela reforma administrativa. As alterações partem desde a extinção do 

Regime Jurídico Único, passam pela exclusividade da estabilidade para os ocupantes de 

cargos típicos de Estado, até chegar nas novas formas de desligamento dos servidores 

públicos.  

De acordo com o Ministério da Economia, em informações divulgadas no seu próprio 

site, através do documento Nova Administração Pública, os atuais servidores públicos que já 

pertencem aos quadros da administração, não terão seu vínculo modificado ou sua 

estabilidade retirada, sendo reguladas nos mesmo termos da Constituição vigente até o 

momento, porém, essa informação se contrapõe as alterações propostas pela própria reforma 

administrativa.  

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 32/2020 altera de forma radical as 

regulamentações previstas atualmente no Art. 41 da CF/88 que regulamenta a estabilidade, 

inclusive sua redação dada pela EC 19/98, essas modificações são para compactuar com as 

mudanças trazidas nos Arts. 37 II, 39 e 39-B já mencionadas no trabalho.  

Os novos servidores só terão direito a estabilidade no serviço público se ingressarem 

nos cargos típicos de Estado e cumprirem os requisitos previstos na PEC, ou seja, dois anos 

no vínculo de experiência, e ao fim obter desempenho “satisfatório”, ficar dentro das vagas 

previstas para serem nomeados aos cargos efetivos e cumprir o estágio probatório de um ano. 

Com a nomeação para o cargo efetivo típico de Estado, o servidor ainda terá que 

cumprir um estágio probatório de duração de um ano, esse estágio probatório tem 

características semelhantes ao vínculo de experiência, tendo em vista que, também terá que 

obter um desempenho “satisfatório” para poder finalmente adquirir a estabilidade.  

O Parágrafo primeiro do Art. 41 e seus incisos trazem as formas que os servidores 

ocupantes de cargo típico de Estado poderão ser desligados, mesmo sendo estáveis. O inciso I 

menciona a possibilidade de perda do cargo público em razão de decisão transitada em 

julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, nota-se que, mesmo a decisão ainda permita 

a interposição de recursos, ou seja, não transitou em julgado, ocasionará a perda do cargo. 
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A segunda possibilidade de perda do cargo público por servidor estável continuará 

sendo o Processo Administrativo Disciplinar, em que sejam resguardados ao servidor a ampla 

defesa e o contraditório, tendo os mesmos parâmetros das regulamentações vigentes 

atualmente. 

A terceira forma de exoneração do servidor público estável, é a também já existente 

avaliação periódica de desempenho, porém, uma importante modificação é realizada nesse 

quesito, a lei que regulamentará a avaliação de desempenho do servidor público, não mais terá 

que ser criada via Lei Complementar, e sim por via de Lei Ordinária.  

O Art. 41-A é criado pela PEC 32/20 dispondo que lei infraconstitucional 

regulamentará sobre a gestão de desempenho e as condições de perda do cargo público por 

ocupantes dos vínculos de experiência, cargos por tempo indeterminado e determinado e 

sobre o cargo típico de Estado quando ainda não estável.  

Como é de conhecimento do mundo jurídico, uma lei complementar exige para a sua 

aprovação um quórum especial, ou seja, para sua aprovação é necessário que 2/5 do 

Congresso Nacional aprovem seu texto, já a lei ordinária é aprovada via maioria simples. 

Justamente por esse fato que essa regulamentação que é prevista desde 1998 com a EC 19, 

ainda não foi regularizada.  

A quarta modalidade de exoneração do servidor público estável tem vigência 

atualmente no Art. 169 da CF/88, versa sobre o limite de gastos com pessoal ativo e inativo 

da Administração Pública, não tem nenhuma menção no texto da Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC) nº 32/2020, continuará a ter os mesmos moldes inseridos na CF/88 pela 

Reforma Administrativa de 1998. 

O parágrafo terceiro do Art. 41 trata sobre a possibilidade do servidor público que 

tenha o seu cargo extinto ou considerado desnecessário ser colocado em disponibilidade, com 

remuneração proporcional ao tempo de serviço é mantido. A grande supressão é sobre a 

obrigatoriedade de análise especial de desempenho por comissão instituída especificamente 

para essa finalidade que tem previsão no parágrafo 4° da atual redação para que o servidor 

alcance a estabilidade, essa norma não mais existirá se aprovado o texto da PEC 32/2020.   
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6  POTENCIAIS PREJUÍZOS DECORRENTES DA FLEXIBILIZAÇÃO DA 
ESTABILIDADE 

 

A PEC 32/2020 foi elaborada durante um ano em total sigilo por seus idealizadores, 

no entanto, quando apresentada ao Congresso Nacional, notou-se que o seu texto trazia 

inúmeras regras prejudiciais ao imparcial funcionamento da Administração Pública. O 

professor Paulo Modesto (2021) nomeia essas normas incoerentes da reforma administrativa 

de “normas-placebo” e “normas-perigo”. 

Normas-placebo no entendimento do conceituado administrativista professor Paulo 

Modesto (2021, p. 137) são aquelas “preordenadas a não serem aplicadas”, ou seja, o seu real 

propósito é justamente não produzirem efeitos, enquanto as normas-perigo são aquelas que 

“causam retrocessos evidentes de situações já superadas há tempos pela Administração 

Pública”. (MODESTO, 2021, p. 138) 

Apesar de não ser o assunto principal do nosso trabalho, a inserção de vários novos 

princípios ao caput do Artigo 37 da CF/88, são bons exemplos de normas-placebo, porém, 

esses novos princípios não são considerados novidade no ordenamento jurídico brasileiro. 

Os novos princípios sugeridos são: imparcialidade, transparência, inovação, 

responsabilidade, unidade, coordenação, boa governança pública e subsidiariedade. O próprio 

Modesto (2021, p. 139) indaga “[...] qual a diferença relevante entre os princípios da 

impessoalidade, hoje vigente, e imparcialidade proposto?”. 

A pergunta apesar de ser retórica, o mestre Paulo Modesto(2021, p. 139) responde que 

“todos os intérpretes até hoje da Constituição sempre entenderam que a impessoalidade exige 

objetividade e imparcialidade da atuação administrativa”.  

No mesmo viés, vão todos os outros princípios propostos, que antes mesmo da 

Proposta de Emenda à Constituição ser aprovada, já são abarcados pela interpretação dos 

princípios explícitos ou implícitos existentes na redação da CF/88, transformando essa nova 

regra dos princípios em normas-placebo. 
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6.1 A QUEBRA DO ACESSO IMPESSOAL AOS CARGOS PÚBLICOS 

 

A PEC 32/2020 ostenta como umas das suas mudanças mais significativas, a troca dos 

cargos em comissão e funções de confiança, pelo cargo de liderança e assessoramento. A 

modificação, entretanto, é muito maior que simplesmente na nomenclatura desses cargos ad 

nutum, ou seja, os cargos de livre nomeação e exoneração. Como exposto na seção 5.3, os 

cargos de liderança e assessoramento não apresentam as mesmas proibições que são previstas 

para os cargos em comissão e função de confiança no texto constitucional vigente. 

As duas proibições nas regras impostas pela Emenda Constitucional 19/1998 são: A 

autoridade pode livremente nomear um sujeito para ocupar um cargo público, desde que, esse 

cargo em comissão seja de Chefia, direção ou assessoramento, havendo ainda que reservar 

uma parcela desses cargos obrigatoriamente para serem ocupados por servidores efetivos. A 

segunda proibição no texto atual da CF/88 abarca as Funções de Confiança, as quais em sua 

totalidade devem ser ocupadas por servidores efetivos.  

As consequências resultantes dessa extinção das barreiras para a livre nomeação de 

cargos ad nutum pela PEC 32/2020 são graves. A primeira consequência negativa é sobre o 

significativo aumento de pessoas sem um vínculo anterior com o Estado ocupando cargos 

públicos, e a segunda grave consequência é o aumento da corrupção no Brasil, fato que está 

diretamente associado aos cargos comissionados.  

A nota técnica 69/2021 (BRASIL. Congresso Nacional. Senado Federal, 2021), da 

Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle (CONORF) traz uma estimativa mínima 

prevista para o aumento de cargos comissionados nos poderes das três esferas, seria em torno 

de 207,3 mil postos de cargos comissionados de liderança e assessoramento (156.028 funções 

de confiança e mais de 51,3 mil cargos em comissão, hoje ocupados por servidores de 

carreira).  

O aumento de servidores comissionados sem vínculo permanente com a 

Administração Pública torna-se um fato prejudicial, em razão de não terem o mesmo 

sentimento de pertencimento e comprometimento com o serviço público, quando comparados 

com os servidores públicos ocupantes de cargos efetivos.  

O professor Celso Antônio Bandeira de Mello (2015, p. 312) assegura que: 
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Estes cargos e as chamadas funções comissionadas são as grandes fontes dos 
escândalos encontradiços no serviço público porque, quando seus ocupantes 
não provêm de carreiras públicas, carecendo de grandes compromissos com 
elas, são alheios aos freios que disto lhes resultariam. 

 
Um dos motivos que levam os servidores comissionados por priorizar os seus 

interesses particulares em detrimento do interesse do Estado é por não terem garantias de 

continuidade no serviço público, sendo assim, estão mais predispostos a desvirtuarem a 

finalidade da Administração Pública para ter sua permanência no cargo. 

Ainda de acordo com o ilustre professor Celso Antônio Bandeira de Mello, uma forma 

de combater a corrupção dentro da administração pública é justamente reduzir os cargos 

comissionados. Todavia, a PEC 32/2020 busca efetivar rigorosamente o inverso, aumentando 

a quantidade de atividades abarcadas pelos cargos ad nutum, além de facilitar o acesso para 

pessoas sem vínculo funcional com o Estado.   

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), em 2010, publicou o 

Relatório corrupção: custos econômicos e propostas de combate o qual apresenta uma 

estimativa dos gastos no Brasil com a corrupção, demonstrando que esse fato causa grave 

dano para a economia brasileira, além de abalar a confiança da sociedade para com o seu 

governo.  

A FIESP alega que desvios de verbas podem prejudicar seriamente o desempenho 

econômico, na medida em que, afeta as decisões de investimentos, limita o crescimento 

econômico, e altera a composição dos gastos governamentais. O relatório propõe que sejam 

realizadas reformas nas áreas dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário com o intuito de 

combater a corrupção.  

Quanto à reforma administrativa, duas soluções foram propostas pelo Relatório da 

FIESP: a primeira é reduzir o poder discricionário do executivo estabelecendo regras e 

regulamentações claras e completas, argumento levado em consideração é que o elevado 

poder discricionário cria oportunidades para práticas corruptas. A segunda proposta foi de 

“Eliminar o poder do Executivo em nomear pessoas para cargos de confiança, reduzindo o 

poder de barganha no jogo político e a captação de propinas também junto às estatais.” Este 

entendimento está de acordo com o pensamento do Professor Celso Antonio Bandeira de 

Mello, exposto em seu livro Temas Aprofundados em Direitos Administrativo (2009). 

A discricionariedade no serviço público conforme Mello (2009 p. 37-38)  
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Consiste na disciplina legal que faz remanescer em proveito e a cargo do 
administrador certa esfera de liberdade, perante o que lhe caberá preencher 
com seu juízo subjetivo, pessoal, o campo de indeterminação normativa, a 
fim de satisfazer no caso concreto a finalidade da lei.  

 

O Relatório da FIESP divulgou também números presumidos dos gastos com 

corrupção no Brasil, concluindo que o custo médio da corrupção é estimado entre 1,38% a 

2,3% do PIB, isto é, de R$ 41,5 bilhões a R$ 69,1 bilhões (em reais de 2008).  

Os servidores comissionados estão mais propícios a realizar atos que se configuram 

como desvio de poder, quando o agente se vale de uma competência para alcançar uma 

finalidade não abrigada por ela, dando outro contorno ao interesse fim da Administração 

Pública, com a intenção de satisfazer interesses pessoais.   

Fica nítido pelo exposto que a explosão de cargos de Liderança e Assessoramento é 

prejudicial devido ao baixo sentimento de pertencimento que esses ocupantes têm com a 

Administração Pública, assim como uma predisposição a serem corrompidos por interesses 

escusos.   

 

6.2 A ESTABILIDADE EXCLUSIVA AOS CARGOS TÍPICOS DE ESTADO 

 

Um dos pontos mais impactantes da PEC 32/2020 é a extinção do Regime Jurídico 

Único, porém, a simples criação de novos vínculos regidos por regimes diferentes não é o fato 

gerador da insegurança jurídica, e sim o fato de que a maioria dos novos vínculos não dispõe 

do instituto da estabilidade para os servidores públicos.  

Conforme o entendimento exposto no texto Reforma Administrativa, o que muda para 

os servidores públicos, divulgada pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita 

Federal do Brasil; Fundação Anfip de Estudos Tributários e da Seguridade Social, é que a 

 
[...] noção adotada na ditadura militar para diferenciar os servidores que 
continuariam a ter estabilidade. A Lei nº 6.185, de 1974, introduziu o regime 
de emprego em lugar do regime estatutário, e manteve o regime estatutário 
apenas para “atividades inerentes ao Estado como Poder Público sem 
correspondência no setor privado’, definindo um rol bastante restrito de 
atividades que permaneceriam sujeitos aos deveres, direitos e obrigações 
definidos em Estatuto próprio (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS 
AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL; 
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FUNDAÇÃO ANFIP DE ESTUDOS TRIBUTÁRIOS E DA 
SEGURIDADE SOCIAL, 2021, p. 42) 
 

Entretanto, a CF/88 foi silente quando da sua promulgação, no que se refere aos cargos 

típicos de Estado, apenas com a reforma administrativa feita pela EC 19/1998, que o termo 

cargo típico de estado voltou a ser mencionado, devido à criação da possibilidade de 

exoneração de servidor público estável, por excesso de despesas ou desempenho insuficiente. 

Com a redação da EC 19/1998, os servidores com atribuições típicas de Estado teriam 

proteção especial contra a exoneração prevista no Art. 169 da CF/88, no que se refere a 

excesso de despesas com pessoal. As carreiras típicas de Estado deveriam ser exemplificadas 

por Lei Complementar, para que assim a regra de proteção tivesse eficácia, contudo, a lei 

ainda não foi editada até a presente data. 

A equipe da ANFIP, conclui que “Apesar de vigente há 22 anos, essa regra jamais foi 

regulamentada, o que é mais uma demonstração do caráter “formalista” das “reformas 

administrativas” no Brasil e sua baixa capacidade de implementação efetiva.” 

(ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO 

BRASIL; FUNDAÇÃO ANFIP DE ESTUDOS TRIBUTÁRIOS E DA SEGURIDADE 

SOCIAL, 2020, p. 42, grifos do original) 

O segundo potencial efeito negativo dos cargos típicos de Estado é a falta de edição 

das leis infraconstitucionais que os regulamentam, visto que, a falta de regulamentação de 

quais carreiras seriam às carreiras que desenvolvem funções típicas do Estado, deixa um vazio 

normativo, abrindo margem para carreiras importantes para o desempenho das atividades 

públicas possam ser regidas pelo regime de cargo por tempo indeterminado.  

O terceiro potencial efeito negativo da previsão das carreiras típicas de Estado refere-

se sobre a própria eficiência das mudanças previstas na PEC 32, já que a falta de edição ou 

extrema demora na criação da lei gera a não implementação das novas regras. 

O quarto potencial efeito negativo cintilante é no ordenamento jurídico que distribui as 

competências dos próprios entes da Federação, por causa da obrigatoriedade de que uma lei 

complementar federal posterior venha a estabelecer quais os cargos são típicos de Estado, 

ocorre claramente uma centralização normativa, a qual fere o princípio federativo.  

A ideia de menos Brasília, e mais Brasil, amplamente divulgada pelo Governo Federal 

para que ampliasse a descentralização das decisões funcionais, é colocada de lado quando na 
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elaboração da PEC 32/2020, em virtude das restrições a autonomia dos Estados-membros e 

Municípios em matéria de regulamentação do seu próprio corpo profissional.  

 

6.3 A NÃO PREVISÃO DA ESTABILIDADE PARA OS CARGOS POR PRAZO 

INDETERMINADO 

 

O cargo por prazo indeterminado substituirá os cargos de provimento efetivo, no 

entanto, a PEC 32/2020 retira um dos direitos mais importantes dos servidores públicos ao 

realizar essa substituição, a possibilidade do ocupante ser estável no serviço público. Em 

regra, os vínculos por prazo indeterminado serão a maior parte do corpo funcional da 

Administração, o que torna a extinção da estabilidade, um grave prejuízo para todo o 

funcionalismo público, deixando o servidor totalmente dependente da chefia política de 

plantão. 

A PEC 32/2020 não traz nenhum dispositivo que regulamente a forma que os 

ocupantes desses cargos poderão ser desligados, além dos já conhecidos e previstos para os 

cargos típicos de Estado. As menções que a PEC 32faz referente ao desligamento dos 

servidores públicos nos novos vínculos (com exceção ao cargo típico de Estado), são duas. A 

primeira refere-se à autorização para que uma Lei ordinária venha a ser editada 

posteriormente, e está lei crie novas formas de demissão ou exoneração de servidores 

públicos.  

Os servidores não sabem quais as possibilidades poderão ser aprovadas para o 

desligamento, assim como a aprovação de Lei Ordinária é mais simples e não necessita de 

quórum especial. A segunda menção sobre o desligamento de servidores públicos, ocupantes 

de cargos indeterminados, é referente à motivação do desligamento, a qual, não pode ser por 

ideais políticos. O texto da PEC 32/2020 é vago e não traz nenhuma barreira objetiva. 

Essa regra de não desligamento por ideais políticos se enquadra na descrição de 

norma-perigo, posto que, sem um procedimento específico que garanta a legalidade para o 

desligamento dos servidores, nos moldes do PAD, abre espaço para a motivação política ser 

“maquiada”, deixando os servidores à mercê de irregularidades. 

Outro ponto controverso da PEC 32/2020 é a previsão que leis ordinárias editadas por 

cada ente da federação preverão o regime jurídico de pessoal e os diversos tipos de vínculos, 
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ficando a cargo, como já mencionado anteriormente, de Lei Complementar federal dispor 

sobre formas de gestão de pessoas, tema que envolve a admissão e o desligamento do 

servidor. 

Cria-se uma verdadeira “salada de frutas normativa” possibilitando uma judicialização 

face do desrespeito à autonomia dos entes federativos e anarquia que estabelece na 

Administração Pública, além do mais, não cria segurança jurídica para os servidores no 

desempenhar das suas atividades.   

Está criação dos cargos por prazo indeterminado sem possibilitar estabilidade para o 

servidor público, e a flexibilização no seu desligamento poderá suscitar no grave problema da 

captura do Estado por parte de interesses privados, pelo fato dessa vinculação profissional ser 

muito mais frágil e precária que a atual. 

Como aludido na Nota Técnica n° 69/2021 da Consultoria de Orçamentos, 

Fiscalização e Controle (CONORF) do Senado Federal “Uma força de trabalho receosa da 

perda de seus empregos [...] certamente estará em menor condição de opor resistência a 

comandos que visem à satisfação de interesses privados”. (BRASIL. Congresso Nacional. 

Senado Federal, 2021, p. 14) 

Ainda de acordo com a Nota Técnica 21/69 acima mencionada, a PEC 32/2020 

possibilita de forma irresponsável a possibilidade de captura de órgãos essenciais do Estado 

como Receita Federal, do Tesouro Nacional, da Secretaria de Orçamento Federal, do Banco 

Central, das agências reguladoras e das universidades públicas. 

A Nota Técnica do CONORF traz inúmeros exemplos de como essa captura de órgãos 

e entidades públicas podem ser danosos para o próprio desenvolvimento das funções públicas, 

alguns deles são:  

 

 Captura dos órgãos jurídicos responsáveis por demandas judiciais com 
impacto fiscal, aumentando a probabilidade de derrota da Fazenda 
pública no litígio;  

 Captura do Banco Central por especuladores de câmbio e de ativos 
financeiros em geral, além de fraudadores do sistema financeiro, levando 
a perdas para o Erário;  

 Captura das agências reguladoras (ANVISA, ANS, Aneel, ANP, ANM 
etc.) pelos setores regulados, levando a comportamentos abusivos por 
parte desses, os quais exigirão gastos públicos futuros para serem 
compensados 



64 
 

 Captura dos órgãos de controle por agentes envolvidos em corrupção, 
dificultando a reparação ao Erário e criando incentivos adicionais para a 
corrupção. (BRASIL. Congresso Nacional. Senado Federal, 2021, p. 16) 
 

Como exposto à falta do instituto da estabilidade do cargo por prazo indeterminado é 

prejudicial para o desenvolvimento das atividades públicas, ferindo o princípio da supremacia 

do interesse público sobre o particular, que é a própria razão de existir da Administração 

Pública.  

O princípio da imparcialidade abarcado pela própria CF/88 que rege também os 

serviços públicos é o que mais sofre lesão com o texto da PEC 32/2020. Um servidor sem 

garantias de permanência no seu cargo não tem armas suficientes para contrariar seus 

superiores quando a ordem for manifestamente contra o interesse público.  

O interesse público é conceituado pelo ilustre mestre administrativista Renato Alessi 

citado por Celso Antônio Bandeira de Mello (2009) como interesse coletivo primário ou 

simplesmente interesse público e secundário, onde o primeiro refere-se aos interesses da 

coletividade, e o segundo é o interesse que a Administração pode ter como qualquer sujeito de 

direito. 

Sendo assim, por mais que algumas normas sejam de interesse dos governantes que 

decidem os interesses da Administração Pública, trazendo benefícios enquanto pessoa 

jurídica, essas normas podem ser contrárias ao interesse da sociedade, causando prejuízos 

para aqueles que mantêm o próprio Estado.  

 

6.4 OS EFEITOS NEGATIVOS DA REFORMA ADMINISTRATIVA PARA A 
SOCIEDADE BRASILEIRA 
 

Segundo a equipe idealizadora da PEC 32/2020, em 2021 as despesas obrigatórias do 

Governo Federal consumirão 93,7% de todo o orçamento público, sendo esse um dos 

principais motivos que leva a Reforma Administrativa a ser algo necessário, e urgente. 

A solução proposta pelo Ministério da Economia para equilibrar as contas públicas do 

Brasil é a redução dos valores gastos com os servidores públicos, tendo em vista, que, no 

entendimento da equipe econômica do governo, os servidores detêm inúmeros privilégios e 

altas remunerações, o que engessa as despesas obrigatórias. 
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Essas ideias propagadas são para difundir nas palavras de Mariano e Sousa (2020, p. 

128) “[...] um estado de exceção econômico, que a pretexto de atingir o equilíbrio fiscal (leia-

se: fazer superávit primário), defende medidas de austeridade como inerentes a metas de 

responsabilidade fiscal, para retirar do Estado o protagonismo da prestação direta dos serviços 

públicos”.  

O principal interesse da Proposta de Emenda à Constituição(PEC) 32/2020 é 

justamente facilitar o desligamento de servidores, como fica claro no documento Nova 

Administração Pública (BRASIL. Ministério da Economia, 2020a) disponibilizado no sítio do 

Ministério da Economia, em que afirma “quem passa em concurso já assume cargo público 

efetivo, o que dificulta um eventual desligamento”.   

Claramente os vínculos por prazo indeterminado, determinado, experiência, liderança 

e assessoramento facilitam que o desligamento seja mais acessível. Contudo, esse 

desligamento não é em prol de um serviço público eficiente em que atenda às necessidades da 

sociedade, e sim apenas em prol de uma possível economia de gastos. 

Analisando os argumentos e dados expostos pela equipe do Ministério da Economia, a 

equipe da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil; Fundação 

Anfip de Estudos Tributários e da Seguridade Social(2021, p. 20) se contrapõe a esses 

argumentos da PEC 32/2020 confirmando que: 

 

A despesa com pessoal civil, notadamente, não somente acha-se bem abaixo 
dos limites máximos de comprometimento da Receita Corrente Liquida 
fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, como também tem se mantido 
relativamente estável em relação ao Produto Interno Bruto, não obstante o 
quadro recessivo instaurado nos últimos 5 anos em especial. 

 

A cartilha da ANFIP (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA 

RECEITA FEDERAL DO BRASIL; FUNDAÇÃO ANFIP DE ESTUDOS TRIBUTÁRIOS E 

DA SEGURIDADE SOCIAL, 2020, p. 20) evidencia que no período entre 2001 e 2019 a 

evolução dos gastos executados com pessoal e encargos pela União, mesmo considerando os 

valores previdenciários, saíram de 65.449,4 milhões em 2001, para 332.953,7 milhões em 

2019. 

O PIB nominal brasileiro, porém, também teve um crescente o que ocasionou que a 

porcetangem da receita corrente líquida se mantivesse praticamente a mesma, tendo crescido 
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0,4% nesses 18 anos. Portanto, não há um problema grave nos moldes expostos pela equipe 

do Ministério da Economia. 

 

TABELA1-Evolução das despesas com pessoal e encargos-2001a 2020em R$ Milhões 

 

ANO 
Dotação 
Inicial 

Autorizado Executado % 
Exec. 

RCL1 % RCL2 PIB % PIB 

(a) Nominal 3 
    (b) (c) (d= c / 

b) 
(e) (f=c / e) (g) (h=c / g) 

2001 59.483,70 65.949,80 65.449,40 99,2 167.739,10 39 1.315.755,50 5 

2019 350.435,40 349.912,90 332.953,70 95,2 845.489,30 39,4 7.157.800,00 4,9 

Fonte: Santos (2020, p. 7)  
 
 Quando se refere conjuntamente sobre juros e o gasto com pessoal entre os anos de 

2014 e 2018, o Brasil teve um aumento no gasto com juros saindo de 23,5 para 24,1. No 

entanto, ocorreu uma redução nas despesas com pessoal, saindo de 12,11 para 11,72 no 

mesmo período. 

TABELA 2 - Juros e Despesas com pessoal como % da Despesa Total 

  Juros 
2014 

Juros 

2018 

Juros 
2014/ 

Pessoal 
2014 

Pessoal 
2018 

Pessoal 
2014/ 

Pessoal/Juros 

País 2018 2018 2014 2018 

Brasil 23,5 24,1 1,03 12,11 11,72 0,97 52% 49% 

Japão 9,44 8,94 0,95 6,1 6,47 1,06 65% 72% 

EUA 11,02 11,77 1,07 9,85 9,54 0,97 89% 81% 

Mexico 10,58 13,38 1,27 11,8 10,99 0,93 112% 82% 

Espanha 14,14 11,41 0,81 9,75 9,98 1,02 69% 87% 

OECD 
membros 

5,41 4,04 0,75 13,47 13,77 1,02 249% 341% 

Fonte: Santos (2020, p. 9)  

 

Entre 2014 e 2018 percebe-se que houve uma redução dos gastos com pessoal no 

Brasil, assim como a despesa de pessoal comparando com o total de gastos com juros teve 

uma redução de 3%. Na maioria dos países, inclusive os membros do OECD, os gastos com 

pessoal comparando com a despesa com juros houve um aumento.  
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O discurso sobre a necessidade de redução de gastos públicos com pessoal, por ser um 

dos motivos da crise financeira, não é comprovado quando se analisa os dados estatísticos. Os 

números comprovam justamente o inverso, o Brasil gasta menos, tanto em comparação a 

períodos anteriores da economia brasileira, como com outros países em período atual.  

A própria equipe de idealizadores da PEC 32 não faz estimativa de qual porcentagem à 

reforma administrativa economizará para os cofres públicos brasileiros. No documento Nova 

administração pública (BRASIL. Ministério da Economia, 2020b, grifo nosso), subseção 1.6 

afirma que:  

 

Essa economia se dará em tempo e formatos diferentes no Executivo 
Federal, em estados e municípios. Cada Poder também fará essa transição de 
forma autônoma. Portanto, qualquer estimativa de economia hoje seria 
imprecisa, pois a economia só poderá ser estimada com maior precisão após 
a sequência de fases previstas: aprovação da PEC, apresentação dos projetos 
de lei, discussão e aperfeiçoamento dos textos por parte do Congresso etc., 
além da adaptação às realidades de cada região e cada Poder.  

 

 Apesar de buscar o apoio social para a aprovação da emenda a constituição, a proposta 

não traz garantias que os seus objetivos propostos serão realizados a curto ou longo prazo, 

deixando a sociedade em uma expectativa quanto à realização da redução de gastos que a 

reforma do funcionalismo brasileiro produzirá. 

A sociedade acaba por abrir mão de um serviço público com várias barreiras que 

dificultam a lesão aos princípios da Administração Pública, em prol de uma redução de 

gastos, porém, a reforma pode acarretar um serviço público deficitário, com graves índices de 

nepotismo e com gastos iguais ou superiores aos atuais.  

Os gastos públicos com pessoal podem aumentar, ao invés de encolher com a Reforma 

Administrativa, sendo uma consequência da desestruturação dos órgãos públicos através da 

precariedade dos vínculos. A substituição a cada ciclo eleitoral, captura por interesses 

particulares, juntamente com a extinção da obrigatoriedade das escolas de governo, são 

fatores para tal aumento de gastos.  

A revogação da obrigatoriedade das escolas de governo é mais uma das graves 

medidas tomadas pela PEC 32. Essa extinção acarreta uma baixa profissionalização do 

serviço público, uma vez que, essas instituições têm como principal objetivo promover a 
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formação, o aperfeiçoamento e a profissionalização de agentes públicos, visando ao 

fortalecimento e à ampliação da capacidade de execução do Estado. 

Conseguintemente a extinção da obrigatoriedade de o poder público manter tais 

instituições ocasiona problemas como à baixa profissionalização e ineficiência das atividades 

desempenhadas pelos servidores. Por conseguinte, para solucionar a baixa eficiência poderão 

ser contratados mais servidores, tendo um impacto fiscal direto nos cofres públicos, com 

aumento de despesas com pessoal. 

Outros impactos são suscitados pela Nota Técnica n° 69/2021 (BRASIL. Congresso 

Federal, 2021), como por exemplo, de forma indireta a redução da eficiência e consequente 

queda na produção de serviços públicos, os atuais usuários desses serviços podem passar a ter 

que contratá-los junto ao setor privado, o que representará um ônus adicional a sociedade. 

Outra possibilidade que pode gerar custos a sociedade é quando setores privados 

tiverem que se organizar para realizar uma atividade pública, como ocorre com a criação do 

consórcio de órgãos de imprensa responsável por divulgar o balanço de vítimas da Covid-19, 

incorrendo em maiores custos, porém sem poder contar com a correspondente redução na 

carga tributária. 

 

6.5 AS REFORMAS ADMINISTRATIVAS NO CONTEXTO DA REALIDADE 
BRASILEIRA 
 

As reformas no setor público desde o domínio do neoliberalismo são pautadas na 

diminuição de gastos do Estado para um equilíbrio fiscal. As reformas administrativas até a 

presente data, ainda se espelham na reforma realizada pelo governo da primeira Ministra 

britânica Margaret Thatcher, que implantou uma administração pública denominada de New 

Public Management.  

Entretanto, outras reformas contemporâneas a de Thatcher também são fontes de 

inspiração, como menciona Camargos (2021, p. 4) “[...] as reformas dos EEUU nos governos 

de Ronald Reagan (1981-1989). As reformas realizadas na Nova Zelândia (1984) e na 

Austrália (1983) também são consideradas representativas das principais mudanças 

implementadas nos países capitalistas desenvolvidos”. 



69 
 

Como já mencionado na seção 2.3 deste trabalho, o modelo implantado pelas ideias 

neoliberais, visa implantar na Administração Pública os princípios do setor privado, buscando 

uma descentralização administrativa, ao criar as entidades da administração indireta, os 

serviços apenas são eficientes caso entreguem resultados palpáveis, os gestores públicos 

possuem mais poderes discricionários, além da possibilidade de entes privados realizarem 

atividades estatais. 

A partir da década de 90 do século passado, as reformas administrativas evoluíram e 

passaram a ter um novo entendimento de como deveria ocorrer prestação estatal de serviços 

públicos, passando a ser denominada de New Public Governance.  

Camargos(2021, p. 5)ressalta que 

 

A primeira, mais fortemente orientada pela ideia de “Estado Mínimo”, 
almejava, principalmente, a redução do custeio do aparelho de Estado 
enquanto a segunda, influenciada pelas propostas de uma “Terceira Via” de 
desenvolvimento das sociedades contemporâneas, perseguiu a realocação e 
focalização de recursos públicos e o compartilhamento com a iniciativa 
privada de atividades até então realizadas integralmente pelo Estado, por 
meio de Organizações Sociais (OS) e Parcerias Público Privadas (PPP). 

 

A reforma em tramitação no Congresso Nacional, PEC 32/2020, busca rememorar 

muitos dos pontos principais da primeira geração de reforma administrativa, a New Public 

Management, tendo em vista que, além da diminuição de gastos, um dos seus principais 

objetivos é a redução do Estado.  

Apesar de poucos serem os estudos no campo do Direito Comparado sobre os 

impactos das reformas administrativas nos países que buscaram realizar uma reforma, alguns 

estudiosos buscaram analisar o tema. Entre os especialistas destacam-se Christopher Pollitt e 

Geert Bouckaert (2002), os quais concluíram que por mais que alguns países tentaram 

programar fielmente a reforma administrativa de acordo com os preceitos das duas gerações 

acima mencionadas, não conseguiram, devido às particularidades dos seus sistemas 

socioeconômicos e políticos, processos históricos de formação e das suas culturas 

administrativas. 

Pollitt e Bouckaert(2002) argumentam que essa dificuldade decorre por não existir 

homogeneidade na forma de implementação, além de não haver resultados suficientes ou meramente 
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confiáveis para que a análise comparativa seja realizada. Quando os dados existem, foram produzidos 

pelos próprios gestores de forma parcial, elevando os benefícios e escondendo os prejuízos, ou há 

imprecisão quanto à definição de variáveis e critérios para se avaliar os resultados das 

reformas. 

É possível, no entanto, uma comparação das reformas administrativas realizadas pelos 

países latino-americanos, tendo em vista que, às discrepâncias entre eles são menores, 

(CAMARGOS, 2021, p. 11) entende que no contexto de dificuldades econômicas e 

desigualdades sociais, pelo histórico de instabilidade política e institucional e por uma 

tradição patrimonialista fortemente enraizada na gestão pública, os países latino-americanos 

possuíam o mesmo contexto. 

A Argentina realizou uma Reforma Administrativa, Katherine Bersch (2020, p. 478) 

afirma que “nota-se que o país vizinho utilizou abordagem powering, que visa realizar uma 

reforma de forma abrupta e radical, realizando um desligamento do status quo ante.” 

A reforma realizada argentina possui inúmeros pontos que devem ser utilizados como 

exemplo para que o Brasil não cometa os mesmos erros. A Argentina após a eleição do 

presidente Nestor Kirchner colocou em prática a abordagem powering, o novo presidente 

constatou que havia um endêmico problema de corrupção no Instituto Nacional do Serviço 

Social de Aposentados e Pensionistas (PAMI), para solucionar o problema o então presidente 

se utilizou de uma abrupta reforma no instituto. 

A medida tomada pelo Presidente argentino foi nomear um interventor para o PAMI em 

2004, após novos escândalos de corrupção, a escolhida foi Graciela Ocaña, representante da 

Câmara de Deputados do Congresso Nacional. Ocaña montou sua equipe de confiança e com 

o apoio irrestrito de Nestor Kirchner iniciou a reforma administrativa no instituto. 

No entanto, pontua Khaterine Bersch (2020, p. 488):  

 

No curto prazo de três anos, durante o mandato de Kirchner, a equipe de 
Ocaña reconfigurou o PAMI radicalmente: eles reestruturaram 
completamente o sistema de contratação, criaram um corpo de auditoria 
especializado nos contratos do PAMI, publicaram informações de 
contratação on-line, reduziram o deficit em 10%,12 estabeleceram sistemas 
de treinamento e racionalizaram o pessoal. 
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 A evolução dos serviços prestados pelo PAMI e a diminuição de escândalos de 

corrupção no instituto foram atingidos em um curto prazo de tempo. Porém, o principal 

problema decorrente dessa abordagem powering, que elas são implantadas por sujeitos 

temporários na Administração Pública que ocupam cargos do alto escalão, e com a saída do 

Presidente Nestor, em 2007, logo após Ocaña foi retirada do cargo.  

Com a saída de Ocaña todas as medidas implantadas por ela logo foram esquecidas, já que 

não existia uma cultura permanente, a mudança de toda a equipe e da forma de gerenciar o 

PAMI, logo fizeram o instituto voltar às manchetes de corrupção em 2012.   

A PEC 32/2020 em muitos pontos se assemelha a abordagem powering utilizada pela 

Argentina, principalmente se comparar as mudanças que o Brasil pretende implantar referente 

à estabilidade do servidor público com a reforma feita no PAMI pela Argentina, uma vez que, 

extingui o regime jurídico único e os cargos que são a maioria absoluta do corpo funcional do 

Estado, os famigerados cargos por tempo indeterminado. 

A retirada desse direito acarreta insegurança jurídica e o fim da prestação imparcial 

das atividades estatais, aumentando a corrupção e as ocupações por indicação política, não 

tendo impactos realmente positivos para a sociedade.  

O Brasil se distancia da abordagem problem-solving quando editou o decreto 

presidencial com força de lei – que estenderia a aplicabilidade da lei da ANATEL para outros 

setores e agências no intuito de aperfeiçoar o sistema de compras públicas, e que tantos 

benefícios trouxeram a administração pública. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As Reformas Administrativas são utilizadas para que o estado evolua e consiga 

acompanhar as necessidades da sua população. O Brasil desde sua independência de Portugal 

passou por três mudanças do seu modelo de gestão pública, a mais recente foi à mudança para 

o modelo gerencial.  

As reformas gerenciais no contexto mundial tiveram início com o neoliberalismo, 

visando à participação do Estado no desempenho das atividades prestadas a sociedade, o 

Estado ficaria incumbido de realizar apenas o mínimo necessário que não fosse possível ser 

realizado pela iniciativa privada.   

No Brasil a reforma gerencial ocorreu, principalmente, no governo do Presidente 

Fernando Henrique Cardoso. Com o auxílio do ministro Bresser Pereira implantaram, em 

1998 a reforma gerencial com a Emenda Constitucional de n. 19, apesar de este ser o marco 

histórico para referência a implantação do modelo gerencial, em outros momentos da história 

brasileira houve atos gerenciais, como o decreto Lei 200, de 1967.  

 A nova reforma administrativa proposta pelo governo federal buscar realizar uma 

abrupta mudança na organização administrativa brasileira, iniciando pelo fim do regime 

jurídico único implantado pela CF/88, trazendo prejuízos desde a mudança de denominação 

de cargos públicos para vínculos públicos, até a essência de cada um dos vínculos propostos.  

 O texto original da PEC 32/2020 ao propor os vínculos de prazo determinado, 

indeterminado, típico de Estado, liderança e assessoramento e o de experiência, abre margem 

para corrupção, captura do Estado por particulares, fim da prestação imparcial das atividades 

públicas, além de gerar enorme insegurança nos servidores.  

 Os benefícios que são almejados pela reforma administrativa são abstratos, sendo que 

nem o projeto de apresentação denominado Nova Administração Pública (BRASIL. 

Ministério da Economia, 2020b)publicado pela equipe de idealizadores da PEC 32/20 

conseguiu prever minimamente quais os reais benefícios que a reforma administrativa trará a 

médio e longo prazo.  

 Além de que, os argumentos levados em consideração para que a reforma 

administrativa seja necessária urgente, não se comprovaram quando analisado os valores dos 

gastos públicos com pessoal, juros da dívida pública e produto interno bruto. Enquanto os 
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gastos com juros subiram na comparação entre os anos de 2014 e 2018, o gasto com o pessoal 

apresentou um decréscimo no mesmo período.  

 A grande parte dos prejuízos causados pela reforma administrativa se deve a 

exclusividade para os cargos típicos de Estado no que concerne à previsão do ocupante ser 

estável no serviço público. A retirada da estabilidade da maioria dos profissionais que 

ingressaram na Administração Pública acarreta o fim da imparcialidade na prestação das 

atividades públicas.  

 Os servidores dos cargos por prazo indeterminado não possuirão segurança jurídica 

que quando realizarem suas funções que acabem por contrariar seus chefes ou particulares 

com grandes influencia na gestão pública, esses servidores não serão alvo de retaliações. 

 Assim, como a precariedade dos vínculos sem estabilidade possibilitará que interesses 

particulares escusos acabem por captura o Estado, e a máquina pública seja utilizada para 

interesses particulares em detrimento do interesse da coletividade.  

 A PEC 32/2020 prejudica, claramente, tanto os atuais servidores públicos como 

aqueles que ingressarão no serviço público após uma possível aprovação da Reforma 

Administrativa pelo Congresso Nacional, além disso, prejudica, indiretamente, a sociedade 

que é a verdadeira consumidora dos serviços públicos.  

A reforma encabeçada por Bresser Pereira (1996), e defendida pelo professor Paulo 

Modesto (2021) teve o claro intuito de tornar o serviço público mais eficiente, porém, acabou 

por minorar direitos dos servidores e não produziu dados claros sobre os benefícios. A PEC 

32 não segue os mesmos parâmetros da Reforma Administrativa ocorrida em 1998, utiliza-se 

de um discurso vago para angariar o apoio da sociedade. 

 A manutenção da estabilidade para todas as carreiras públicas é de extrema 

importância para que o serviço público mantenha seu caráter imparcial. A melhoraria das 

atividades prestadas pelo Estado ocorrerá com uma valorização do seu corpo funcional, 

aumentando o número de Escolas de Governo que trabalham na capacitação dos servidores 

públicos, como já acontece com a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) - Portal 

Único de Escolas de Governo, Instituto Serzedello Corrêa (ISC) vinculado ao Tribunal de 

Contas da União (TCU), Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) vinculado ao Senado Federal, 

Escola Virtual de Cidadania (EVC) vinculada a Câmara dos Deputados dentre outros.  
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 Por outro lado, a estabilidade não pode ser um motivo de ineficiência das atividades 

do servidor público. Para combater que os servidores públicos se tornem ineficientes as regras 

de avaliação inseridas na CF/88 pela Reformar Administrativa de 1998 devem ser 

regulamentadas, como por exemplo, a edição da avaliação periódica.  
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