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Reforma administrativa: o avanço do retrocesso 

No dia 03/09, o governo federal entregou ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a 
proposta de reforma administrativa. A proposta visa a promover mudanças radicais no regime jurídico-
administrativo, como redução no número de carreiras, facilitação da demissão de servidores públicos, 
restrição da estabilidade para cargos típicos de Estado e criação de formas de contratação com prazos 
determinados. 
Ninguém nega a necessidade de eliminar as distorções, como funcionários públicos recebendo valores 
acima do teto remuneratório, outras vezes negligentes e relapsos, entre outras situações que denigrem o 
setor público. Certamente, temos vários problemas no serviço público, sendo alguns até berrantes. São 
problemas que devem ser corrigidos. 
Há alguns anos atrás, o então presidente Fernando Henrique Cardoso promoveu uma reforma do Estado, 
trazendo inúmeras mudanças na estrutura da Administração Pública, como a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, planos de retirada do Estado de alguns setores da economia, concessões de serviços públicos etc. 
Mas, entre essas medidas, tentou-se retirar a estabilidade dos servidores públicos, o que foi declarado 
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, fortalecendo os primados constitucionais do concurso 
público, da impessoalidade e da indisponibilidade do interesse público. 
A defesa da estabilidade ainda é justificável enquanto o patrimonialismo for dominante e a sociedade 
depender de uma atuação impessoal do Estado. Esse problema cultural infelizmente ainda predomina na 
sociedade brasileira. Enquanto muitas autoridades se utilizarem de sua figura para constrange agentes 
públicos, persistindo o velho hábito aristocrático que está impregnado na história brasileira, haverá 
necessidade dos instrumentos de proteção aos executores dos serviços públicos: os servidores e 
empregados públicos. 
Assim, alterar o sistema institucional por completo, retirando a estabilidade e outros institutos que 
asseguram a impessoalidade da Administração Pública, não é a solução. Até porque, além dos maus 
funcionários (os quais deveriam já ter sido extirpados do serviço público), existem servidores públicos que 
desempenham um trabalho de vital importância para a sociedade. 
Precisamos rebater a falácia de que a estabilidade impossibilita a demissão de servidores públicos que não 
cumprem seus deveres, uma vez que ele poderá perder o cargo mediante procedimento de avaliação 
periódica de desempenho (artigo 41, III, CF). Isso deixa claro que a estabilidade pode dificultar, mas 
jamais impedir que servidores negligentes sejam desligados do serviço público. Essa dificuldade reside não 
no instituto da estabilidade, mas sobretudo na omissão condescendente dos seus chefes e dos próprios 
gestores públicos. 
A responsabilidade do servidor público é muito maior do que se imagina, sendo que algumas garantias do 
cargo não podem ser confundidas com privilégios, mas, sim, como proteção em face de pressões políticas 
e sociais existentes. Como se poderia imaginar um auditor fiscal municipal fiscalizando um parente do 
prefeito ou, até mesmo, um guarda municipal autuando um temido desembargador. Certamente se não 
houvesse estabilidade esses servidores já estariam com seus dias contados na Administração Pública. 
Defendo a eficiência administrativa e as formas de monitoramento dos serviços públicos, a fim de atingir 
um melhor atendimento das necessidades públicas. Mas não podemos esquecer que o Estado depende da 
engrenagem nesse processo. Isto é, nenhum país, Estado ou município funciona sem seu quadro de 
servidores públicos, responsáveis pelos diversos serviços fornecidos ao cidadão. E, no âmbito desse 
processo, a estabilidade é uma forma adequada de proteger os funcionários e o próprio Estado contra as 
práticas patrimonialistas que eram dominantes nos regimes pré-capitalistas e ainda, infelizmente, estão 
presentes. 



A opinião pública é conduzida a acreditar que os serviços públicos são os verdadeiros vilões dos problemas 
nacionais. Certamente essas pessoas não imaginaram um sistema de saúde sem SUS, educação sem 
escolas públicas, sistema financeiro dependente de bancos privados e transporte dependente 
exclusivamente de empresários. 
É essencial que, em vez de um desprestígio em relação às carreiras públicas, haja a criação de um 
planejamento e de racionalidade administrativa. E que essa organização consiga garantir que bons 
servidores públicos sejam valorizados e tenham asseguradas suas prerrogativas do exercício do cargo e, 
via de consequência, sejam extirpados aqueles que se utilizam do cargo público como forma de obter 
privilégios pessoais. 
 

Reforma administrativa congela concursos públicos da União e de estados 
Já escassos por conta das manobras econômicas para conter os efeitos da pandemia de Covid-19, doença 
causada pelo novo coronavírus, os concursos públicos tendem a ser cada vez mais raros na União, nos 
estados e municípios. 
Suspensos até 2021, como contrapartida de estados e municípios para o recebimento de auxílio financeiro 
da União, os certames devem diminuir após a reforma administrativa, que mexerá na realidade do 
funcionalismo público.  
Nessa quarta-feira (9/9), o ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a defender o congelamento dos 
concursos públicos. A intenção do governo é ampliar as contratações temporárias. 
Para Guedes, a alternativa é investir em soluções tecnológicas para reduzir as admissões. “Quando você dá 
um choque digital, a taxa de reposição cai bastante. Se aposentam 10 pessoas, contratamos uma ou 
duas”, destacou o ministro durante um debate sobre a reforma administrativa promovido pelo Instituto 
Brasiliense de Direito Público (IDP). 
A própria reforma administrativa já prevê certames apenas para reposição nas chamadas carreiras típicas 
de Estado. Para outras áreas, haverá uma seleção. Com as mudanças, o ministro estima economia de R$ 
300 bilhões em 10 anos. 

 
Governo Bolsonaro inicia pelo Serpro monitoramento e censura de servidores nas 

redes 
A direção da estatal federal Serpro lançou norma que permite o monitoramento e censura de seus 
funcionários nas redes sociais. Eventual identificação de “inimigos” poderá levar a processos judiciais 
A norma TR nº 079, do governo Jair Bolsonaro, passou a permitir o Serviço Federal de Processamento de 
Dados (Serpro) a monitorar, por meio da área de Comunicação e Marketing, o comportamento dos 
funcionários nas redes sociais e tomar medidas judiciais para a remoção de conteúdos. A regra está em 
vigor desde o dia 21 de agosto de 2020 e teria como objetivo o "cultivo e a preservação da imagem 
positiva da empresa".  
A norma foi assinada pelo Diretor Jurídico e de Governança, Gileno Gurjão Barreto, que deverá assumir a 
presidência do Serpro, e o Superintendente de Controles, Riscos e Conformidade, Tiago de Andrade Lima 
Coelho.  
Neste ano o Ministério da Justiça criou um dossiê com nomes de 579 servidores federais e estaduais de 
segurança identificados como integrantes do "movimento antifascismo" e três professores universitários. 
O Supremo Tribunal Federal (STF) encaminhou à Procuradoria-Geral da República pedido de instauração 
de inquérito contra o ministro da Justiça, André Mendonça, por causa de um dossiê. 
Bolsonaro tem como uma das suas principais marcas a criação de "inimigos imaginários" para justificar 
ações da atual gestão, que ainda não conseguiu emplacar a retomada do crescimento econômico. Uma 
postura que serve para deixar no País um clima de batalhas ideológicas - o "nós contra eles" - como um 
solo fértil para o bolsonarismo manter o apoio de ao menos um terço do eleitorado. Também reflete um 
governo em permanente campanha eleitoral. 

 
Mais da metade das coordenadorias regionais da Funai já estão sob comando de 

militares 
Mais da metade das coordenadorias regionais da Fundação Nacional do Índio (Funai) estão sob comando 
de militares, da ativa e da reserva, incluindo aí oficiais do Exército, fuzileiros navais e paraquedistas. No 
início deste ano, de um total de 37 superintendências regionais, 19 estavam sob comando de militares, 
aparecendo nesta lista também um integrante da Polícia Federal, em Santa Catarina, e um empresário, em 
Rondônia. Essa lista pode aumentar nos próximos meses, pois 11 dessas superintendências regionais 
estavam, até o início deste mês, sem um coordenador regional titular. 



A militarização da política indigenista no Brasil já havia sido prenunciada por Jair Bolsonaro desde a 
campanha eleitoral. O primeiro presidente da Funai indicado por Bolsonaro foi o general da reserva do 
Exército Franklimberg Ribeiro de Freitas, que acabou durando pouco no cargo. Ele deixou o cargo em 
meados de junho de 2019 após bater de frente com integrantes da bancada ruralista. Em seu lugar 
assumiu o delegado da Polícia Federal, Marcelo Augusto Xavier da Silva, considerado bem mais afinado 
com os interesses do setor ruralista. Ao longo dos primeiros meses do governo Bolsonaro, os militares 
foram progressivamente ocupando cargos em vários escalões do governo, processo este que segue em 
curso. Um levantamento realizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), em julho deste ano, apontou a 
presença de 6.157 militares da ativa e da reserva ocupando cargos no governo Bolsonaro. 
 

CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 
11/09 – Plenária Nacional dos servidores do Iphan para debater a greve sanitária; 
12/09 - Encontro Nacional dos Servidores da Saúde (DESC); 
15/09 - Plenárias estaduais para deliberações sobre o Dia Nacional de Luta (30/09); 
             Assembleia com os servidores do Iphan;  
19/09 - Encontro Nacional dos Servidores Civis dos Órgãos Militares (DOMC);  
21/09 - Dia Nacional de Luta pelos direitos das pessoas com deficiência; 
24/09 - Seminário da jornada de debates com o tema: “As privatizações, a desnacionalização do 
patrimônio e das riquezas nacionais e o papel do estado no projeto de desenvolvimento do Brasil”; 
26/09 - Encontro Nacional dos Servidores da Segurança e Advocacia Pública (DESAP); 
30/09 - Dia Nacional de Luta contra a deforma administrativa e em defesa dos serviços públicos; 
03/10 - Encontro Nacional dos Servidores da Ciência e Tecnologia (C&T). 

 


