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Reforma administrativa pode determinar fusão entre Ibama e ICMBio 

A possível fusão entre Ibama e ICMBio pode estar atrelada à aprovação da reforma administrativa. De acordo 
com o deputado Rodrigo Agostinho (PSB-SP) caso o texto da reforma seja aprovado como está, o governo 
poderá determinar a união dos órgãos por decreto. "No texto da reforma há um item que permite que o 
governo faça fusões, incorporações e extinções tudo por decreto", aponta. 
Portaria editada no dia 02/10, pelo Ministério do Meio Ambiente determinou um grupo de trabalho (GT) para 
avaliar as condições dos órgãos e emitir um parecer em 120 dias sobre a situação das instituições. 
Mesmo sem depender da reforma, o governo tem prerrogativa para fazer a união das instituições por meio de 
uma Medida Provisória ou por Projeto de Lei. No entanto, a decisão teria de passar pelo legislativo e contar 
com o ânimo dos parlamentares em cenário marcado por debates sobre pandemia e com a imagem ambiental 
do país abalada internacionalmente. Para André Lima, advogado ambiental e ex-secretário do Meio Ambiente 
do Distrito Federal, este vai ser um "jogo difícil". 
"Se formos pensar bem, já estamos em outubro e contados 120 dias o prazo é janeiro. Em fevereiro já temos 
reforma administrativa. Há dois cenários: pode ser que eles editem uma MP e fica valendo desde já a decisão, 
o que acho pouco provável, mas é possível. Ou que apresentem um projeto de lei e fiquem debatendo, 
brigando e enquanto isso a reforma administrativa avança. Se ela for aprovada com esse formato, só uma 
canetada do presidente da república será suficiente". 
Por isso, Rodrigo Agostinho aponta que a gestão Bolsonaro não deve propor o tema no parlamento e já selou o 
destino dos órgãos. "Política pública necessita debate com a sociedade e o governo criou um grupinho para 
debater como é que vai fazer a fusão, porque a decisão já tomou, se não, não teriam montado esse GT. A 
maioria dos deputados não veria importância em uma fusão como essa, mas boa parte deles está entendendo 
que o governo tem de ter uma postura mais proativa na área ambiental. O mundo inteiro quer ver do Brasil um 
protagonismo diferente nesse sentido e todo dia tem alguma coisa nova", diz. 
 
Críticas 
O anúncio da portaria causou indignação em ambientalistas. A ex-ministra do Meio Ambiente, Marina 
Silva (Rede), classificou a união dos órgãos como "um gigantesco e inaceitável retrocesso". Ela lembrou que as 
instituições desempenham funções distintas e de "elevada especialização". 
O governo também foi acusado de desmonte na área ambiental pela Associação dos Servidores Ambientais 
Federais (Ascema). Em nota, a entidade disse que a incorporação dos órgãos é "totalmente inoportuna e 
problemática" e lembrou que o grupo de trabalho criado pelo ministro Ricardo Salles é composto por policiais 
militares e indicados políticos ligados à bancada ruralista. 
André Lima reforça a posição da Ascema. “Um debate técnico e aberto com quem realmente entende do 
assunto da gestão ambiental e da biodiversidade, e sem paixões ideológicas seria necessário, mas a 
composição do atual  
GT não condiz com essa condição.” 
Para João Paulo Capobianco, presidente do Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS), o governo criou uma 
"comissão fake" para justificar essa sua eventual decisão. "Se ele [Jair Bolsonaro] quisesse discutir a sério as 
vantagens e desvantagens de uma fusão, traria para a discussão organizações que conhecem do assunto, que 
têm experiência larga e poderia analisar com dados concretos e objetivos". 
 
Fusão ministerial 
Com o aumento de queimadas, Jair Bolsonaro vem sendo pressionado a fundir as pastas do Meio Ambiente e 
da Agricultura. Para João Paulo Capobianco, o argumento de que Salles não está conseguindo lidar com a 
questão ambiental e empresários do setor estariam pedindo sua cabeça é frágil. "Isso é uma besteira. Não tem 
nada a ver transferir um ministério para combater queimadas", diz. 



Na visão do biólogo, existe de fato uma visão de que o MMA é um órgão desnecessário pelo próprio presidente. 
O problema, diz, é que isso não se resolve assim. Por um lado, aponta, Bolsonaro não vai criar mais unidades 
de conservação e pretende reduzir as unidades em área ou no grau de restrição. De outro, tem uma estratégia 
de que a gestão das unidades de conservação têm de ser transferidas para o setor privado. "O que não há 
nada contra, todos que lidam com esse campo acham positivo o envolvimento do setor privado, no sentido de 
dinamizar a gestão, aumentar oportunidades, infraestrutura, visitação, mas têm atribuições que você não 
transfere". 
Para Capobianco as consequências de desestruturar o ICMBio é que, em algum momento, a "conta vai chegar". 
"Como eles vão fazer? É como você deixar de atender a fila da previdência, a conta não fecha. E é o que vamos 
ver daqui para frente", aponta. 
 

Reforma administrativa será judicializada 
A judicialização da reforma administrativa será inevitável. Já está em discussão entre as categorias questionar a 
PEC 32 na Justiça, levando a ‘briga’ até a última instância, ou seja, ao Supremo Tribunal Federal (STF). O texto 
muda as regras do RH do país e acaba com a estabilidade no serviço público para futuros servidores. No 
entanto, o funcionalismo considera que as medidas atingem sim quem está hoje no cargo. 
O que se avalia, neste momento, é sobre quando acionar a Justiça: se antes da votação - o que deve ocorrer 
em 2021 - ou após uma eventual aprovação da proposta. 
Além de os servidores apontarem que a regulamentação da avaliação por desempenho cria riscos para o 
exercício de suas funções - na hipótese, por exemplo, de um gestor indicado por um governante ser 
responsável por essa análise -, há um dispositivo na PEC que vem sendo motivo de preocupação. Trata-se da 
autorização para o presidente da República extinguir ou transformar órgãos e ministérios. 
Esse poder dado ao chefe do Executivo, aliás, foi criticado também por parlamentares favoráveis à reforma. A 
avaliação no Congresso é que esse item não passa. 
Quanto ao fim da estabilidade, há um movimento de uma ala do Parlamento para que a medida inclua os 
atuais servidores. 
Mas a garantia de permanência no cargo público é defendida pelas entidades e pela Frente Parlamentar em 
Defesa do Serviço Público como “inegociável”. Assim, mesmo que a PEC seja somente para novos profissionais, 
a promessa é de questionar esse item judicialmente. 
 
Fonacate impetrou mandado de segurança no STJ 
Ainda que os itens da reforma só sejam discutidos nas cortes de acordo com o avanço do texto no Congresso, 
o Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado (Fonacate) decidiu recorrer agora ao Superior 
Tribunal de Justiça. O Fonacate cobra a liberação dos dados do Ministério da Economia que subsidiaram a PEC. 
Junto com a Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público, coordenada pelo deputado Israel Batista (PV-
DF), o fórum impetrou mandado de segurança contra o ministro da Economia, Paulo Guedes, devido ao sigilo 
imposto aos documentos. 
Assessora jurídica do Fonacate, Larissa Benevides alega que não existe base legal para isso. Presidente do 
fórum, Rudinei Marques defendeu que, “pela Lei de Acesso à Informação, o governo tem a obrigação de 
apresentar os dados”. 
 

Novo sistema de contratação de servidores públicos leva Brasil para antes de 1988 
A reforma administrativa do governo Bolsonaro-Guedes traz como um de seus principais pontos a extinção do 
Regime Jurídico Único (RJU) – atual regime de contratação dos servidores públicos – e a criação de cinco novas 
formas de vínculo com a administração pública. Parte do pacote de medidas econômicas do governo federal 
que até agora não atingiu os que estão no “andar de cima”, as novas formas de contratação de servidores 
públicos resgatam um funcionalismo marcado pela corrupção, pelo empreguismo, clientelismo e outras formas 
de patrimonialismo e fisiologismo. 
Na avaliação do secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef), 
Sérgio Ronaldo da Silva, o governo Bolsonaro-Guedes “quer um Brasil antes de 1988”, quando o exercício do 
serviço público não estava vinculado ao fortalecimento da democracia, pavimentado na ampliação dos direitos 
sociais. 
“Eles querem um Brasil antes de 1988. Um Brasil que passe a ser esquartejado; com servidores públicos 
submissos a patrões e chefes. Um Brasil que abre a porteira para que parlamentares, governadores, prefeitos 
coloquem os ‘seus’ dentro dos órgãos públicos para serem seus guardiões. E com isso, deve voltar ao período 
da pré-Constituição de 1988, enfatizando o que o próprio Bolsonaro afirmou em um canal de televisão 
tradicional: que é inadmissível governadores e o presidente da República ganharem as eleições e não poderem 
colocar (nos serviços público) os ‘seus’”, afirma o sindicalista. 



O secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, Wagner Lenhart, disse: “Hoje 
temos o mesmo regime de estabilidade para todos os servidores – do policial federal ao operador de 
videocassete. Quando a gente olha para o serviço público ao redor do mundo, principalmente aqueles que 
oferecem um serviço de excelência, vemos que o nosso sistema atual não é adequado”. 
Segundo Sérgio Ronaldo da Silva, a ideia de que a estabilidade é um “salvo-conduto para os servidores públicos 
é uma mentira”. “A estabilidade é um patrimônio do serviço público para blindar os servidores que atuam de 
forma honesta e desenvolvem o serviço público de forma adequada. Imagina se aquele servidor que multou 
Bolsonaro por pesca ilegal, em 2012, não tivesse estabilidade. No outro dia ele estaria demitido”, reforça o 
secretário-geral da Condsef, que lembra que a média de demissão no serviço público é de 500 servidores por 
ano. 
 
Vínculo por experiência 
Com a reforma administrativa, há previsão de vínculo de experiência com o poder público. Essa modalidade 
teria duração de dois anos e substituiria o estágio probatório. Entretanto, pelo texto da PEC 32/2020, este tipo 
de vínculo é uma etapa do concurso. Neste vínculo, seriam chamadas mais pessoas do que o previsto no edital. 
Esse contingente disputaria as vagas oferecidas após o término do vínculo de experiência, sendo efetivados “os 
mais bem avaliados e qualificados durante o período”. 
“O vínculo de experiência faz parte do certame, mas quem avalia isso? Seria uma banca externa ou a própria 
Administração interna para qual se prestou os serviços durante o vínculo de experiência? Se for a 
Administração interna para qual se prestou os serviços e se esses critérios não forem extremamente objetivos, 
existe uma chance grande de desvio de funcionalidade nessa avaliação e, por consequência, a violação ao 
princípio da impessoalidade”, afirma o advogado da União Ubirajara Cassado, que também é ex-Procurador 
Seccional da União e ex-Diretor da Escola da AGU no Estado do Pará.  
O texto ainda não deixa claro que o servidor contratado por vínculo de experiência receberá o equivalente ao 
cargo investido, podendo ter apenas uma espécie de ajuda de custo e não o equivalente à função que 
desempenha. 
 
Vínculo por prazo determinado 
 Outra forma de contratação com a reforma administrativa é o vínculo por prazo determinado. O texto da PEC 
32/2020 não especifica os cargos que serão enquadrados nessa modalidade, mas deixa claro que serão 
contratados temporariamente servidores para os casos de “calamidade, de emergência, de paralisação de 
atividades essenciais ou de acúmulo transitório de serviço”, o que caminha na lógica dos contratos temporários 
não serem exceção do serviço público, mas regra. 
“Não há dúvidas de que os servidores da educação, assim como outras áreas estratégicas para a promoção da 
igualdade social, como servidores da saúde, da assistência social, por exemplo, estarão na categoria dos 
contratados por prazo determinado. E é importante lembrar que aqui no DF, 1/3 da categoria já está composta 
de contratos temporários, o que mostra a ausência de realização de concurso público para nossa área”. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=37D5B99EC01F4C2EC4E6C790F4EE4221.proposicoesWebExterno1?codteor=1928147&filename=PEC+32/2020


Ela alerta que, com a aprovação da reforma administrativa, os servidores com contrato temporário poderão ser 
ainda mais prejudicados, uma vez que as novas modalidades de contratação abrem brecha para a privatização 
do funcionalismo. 
“Os professores temporários do DF têm processo seletivo de validade de um ano, podendo ser prorrogado por 
dois. Isso já aconteceu. Foi prorrogado por dois anos, e termina agora com esse ano letivo. Estamos falando de 
uma possível prova em janeiro do ano que vem. Até lá, tudo pode mudar. E quem garante que, ainda mais 
com a reforma administrativa, não passem a contratação dos professores temporários para uma empresa? 
Afinal, o grande projeto dessa proposta do governo é a privatização”, contextualiza a sindicalista. 
 
Vínculo por prazo indeterminado e típico de estado 
Pela reforma administrativa de Bolsonaro-Guedes, há também o vínculo por prazo indeterminado, modalidade 
que seria aplicada aos cargos “típicos de Estado”.  A PEC 32/2020 não define quais serão esses cargos. A 
delimitação dessas carreiras será feita por lei complementar, na segunda de três fases da reforma 
administrativa. Nessa modalidade de contratação, o vínculo de experiência será de, no mínimo, um ano. 
Há ainda o vínculo típico de estado, modalidade em que os selecionados passarão por dois anos de experiência 
como parte do concurso público. Embora não haja lei específica que designe quais são os cargos típicos de 
estado, há entendimento por parte de alguns setores de que estariam nesse grupo carreiras como diplomacia, 
inteligência de Estado, polícia e magistratura, por exemplo. 
 
Vínculo em cargo de liderança e assessoramento 
Pela proposta do governo federal, há ainda o vínculo para cargo de liderança e assessoramento, que 
corresponde aos atuais cargos de confiança. Pela PEC 32/2020, são ampliadas as atribuições desses cargos, 
incluindo ações estratégicas, gerenciais e técnicas. Além disso, a PEC 32 retira a obrigatoriedade de parte 
desses cargos ser exclusivo para servidores públicos. 
“Vai virar uma porta giratória de gente que vai para o serviço público, para pontos estratégicos, para aprender 
como o Estado funciona, obter contatos e depois fazer lobby para o setor privado”, avalia Antônio Augusto de 
Queiroz, diretor do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap).  Segundo ele, “esses cargos 
com estabilidade, batizados de carreira de Estado, considerando a composição atual nos três níveis de governo, 
vão se limitar a algo como 8% do contingente”. “Significa que 92% dos servidores federais, estaduais e 
municipais ficarão sem estabilidade”, reforça Toninho. 
De acordo com o diretor do Diap, com a reforma administrativa, os atuais servidores ficariam como se fossem 
de carreira típica de Estado, mas sujeitos a novas regras. “Para manter a estabilidade, vai ter que passar por 
avaliação de desempenho regular; para ter promoção e progressão na carreira vai ter que submeter à avaliação 
de desempenho; não terá mais a progressão automática por tempo de serviço. E além disso, vai prejudicar a 
paridade, pois ao criar novas formas de vínculo, não se obriga a dar reajuste linear para todo mundo”, explica. 
 


