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REFORMA SEM OBJETIVOS
Um abismo separa as propostas de reforma administrativa do governo da
realidade onde ela terá de ser operada, com seus gestores desconsiderando,
principalmente, o papel do servidor público nesse processo, transfor-
mando-o de aliado em inimigo-mor das mudanças que são necessárias

Ele considera a reforma administrativa pretendida pelo
governo federal desnecessária, inoportuna e destinada a
complicar, ainda mais, a já difícil situação em que se encontra
a administração pública brasileira. Admitindo-se que a refor-
ma seja necessária, caberia criticar, no entanto, a forma como
ela está sendo conduzida e, mesmo que estivesse sendo bem

gerenciada, valeria questionar se
era a iniciativa mais oportuna
para o momento.

"A primeira grande reforma na
qual o governo deveria ter se em-
penhado é a reforma política.
Com a atual estrutura partidária,
dificilmente se implantarão re-
formas mie venham efetivamente
representar um aperfeiçoamento
de nossas instituições democráti-
cas" - afirma o professor Pedro
Paulo de Almeida Dutra, titular
da cadeira de Direito Administra-
tivo da Faculdade de Direito da
Universidade Federal de Minas
Gerais. Pedro Paulo é também
advogado militante e diretor do
Departamento de Direito Admi-
nistrativo do Instituto dos Advo-
gados de Minas Gerais. Nesta en-
trevista para a Revista do Legis-
lativo, o professor discorre sobre
aquelas medidas que considera
imprescindíveis para garantir re-
sultados mais seguros a uma re-
forma administrativa.
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Revista do Legislativo - O pre-
sidente Fernando Henrique Car-
doso assumiu o governo com o
compromisso de reformar o Esta-
do brasileiro, mas, até o momen-
to, pouco conseguiu avançar além
das discussões. O governo será
capaz de realizar as reformas pre-
tendidas? Quais são os grandes
obstáculos a superar para a con-
secução desse objetivo?
Pedro Paulo Almeida Dutra -
Diria que o grande obstáculo que
o governo Fernando Henrique
Cardoso enfrenta é a falta de
uma sólida base parlamentar no
Congresso Nacional. O que se tem
visto é que a votação de cada pro-
jeto tem obrigado o governo fede-
ral a empenhar-se numa luta
desgastante, cujos resultados não
lhe têm sido favoráveis. Esse fato
nada mais é do que a monótona
repetição que vem desde o gover-
no Jânio Quadros, acentuou-se
no governo Colior de Meio e está
presente no atual governo. E inte-
ressante notar, ainda, que os pre-
sidentes citados obtiveram vota-
ções expressivas, e, no entanto,
verdadeiros impasses surgiram
no passado, e se repetem no pre-
sente, quando se trata de exercer
a ação governamental. Ante o
quadro delineado, reforço minha
convicção de que a primeira gran-
de reforma na qual o governo de-
veria ter se empenhado é a refor-
ma política, que impusesse am-
pla reformulação partidária. Com
a atual estrutura partidária do
País, dificilmente se implantarão
reformas que venham efetivamen-
te a representar um aperfeiçoa-
mento de nossas instituições de-
mocráticas. As privatizações cons-
tituem um capítulo à parte nesse
processo, mas que também con-
tém grandes falhas, é pleno de
contradições, de constitucio-

nalidade duvidosa, que tem como
modelo países em nível de desen-
volvimento completamente dife-
rente do que existe no Brasil, pa-
recendo-me temerário que um
país como o nosso, em via de de-
senvolvimento, pretenda eliminar
de vez o seu setor público, como se
fôssemos uma economia como a
alemã, francesa ou inglesa.

RL - Que avaliação o senhor faz
das propostas de reforma admi-
nistrativa - uma das fundamen-
tais no processo de redimen-
sionamento do Estado, já apre-
sentadas pelo governo federal ?
PP - No meu modo de ver, a
proposta não passa de um discur-
so reformista. Tenho insistido, em
minhas palestras, nas mesas-
redondas de que tenho participa-
do, nos painéis em que tenho dis-
cutido reforma administrativa,
numa questão preliminar, apa-
rentemente banal, mas que não
deixa de ser muito importante:
não há quem não fique impres-
sionado com as exposições de mo-
tivos das muitas reformas admi-
nistrativas que já foram apresen-
tadas. De fato, são verdadeiros
repositórios de Ciência da Admi-
nistração, nos quais se encontra
o que há de mais avançado e am-
bicioso em termos de moderniza-
ção administrativa. Por que, en-
tão, os resultados são tão insa-
tisfatórios, tão frustrantes? A res-
posta é simples: há um abismo
entre as propostas de reforma
administrativa e a realidade na
qual ela vai operar. Não se leva
em consideração o nível intelec-
tual, a qualificação funcional, a
motivação dos que serão os agen-
tes executores dessas propostas
de mudança. Eles não estão sen-
do devidamente preparados para
dar concretitude às mudanças
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política, impondo
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partidária"
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pretendidas. E muito fácil elabo-
rar reforma administrativa em
gabinetes ministeriais; o difícil,
para não dizer impossível, é
implantá-la na estrutura orga-
nizacional a que ela se destina.
Por isso é que não posso ser oti-
mista em relação à proposta ad-
ministrativa que está sendo de-
fendida, admitindo até que isso
venha sendo feito com espírito
público e uma certa inspiração
messiânica, mas, induvidosa-
mente, com pouca vivência com o
setor público brasileiro e nossa
cultura administrativa.

RL - Que dificuldades o governo
encontra para implementar a re-
forma administrativa e a que o
senhor as atribui?
PP - Além do já exposto, outras
dificuldades surgiram, em gran-
de parte, por absoluta falta de
estratégia do governo que a ini-
ciou, atemorizando os servidores,
acenando-lhes com a supressão
da estabilidade, com o anúncio de
demissões em massa e com inquie-
tantes e reticentes alusões ao di-
reito adquirido. Ora, reforma ad-
ministrativa tem de ter, necessa-
riamente, um sentido construti-
vo, de vir associada à idéia de
aperfeiçoamento, de racionaliza-
ção, de modernização, de modo a
tornar mais eficiente a ação da
administração pública, em bene-
ficio de toda a comunidade. E mais:
a pregação reformista não pode
deixar de considerar o servidor
como o agente centralizador das
mudanças desejadas. Sem a sua
adesão ao esforço de fazer a refor-
ma, sem sua integração nesse
movimento, nada se modificará.
Tornar o servidor público um
aliado da reforma deve ser, pois,
seu primeiro grande objetivo. Isso
se consegue com diálogo, com es-

clarecimentos, com transparên-
cia de objetivos e, fundamental-
mente, com coerência no compor-
tamento dos executores da refor-
ma. Será que não parece uma
gritante discriminação atribuir
todas as mazelas atuais da fun-
ção pública ao servidor público e
querer penalizá-lo com demissões,
enquanto no bojo do projeto da
reforma não há uma linha sequer
que preveja qualquer responsabi-
lidade das autoridades adminis-
trativas? Não são elas afinal que
conduzem a grande massa de ser-
vidores? Valorização do servidor
público não é uma figura de retó-
rica, para ser usada quando con-
veniente. Ela é um dado impor-
tante em todo esse processo, não
podendo em momento algum ser
negligenciada. Como nada disso
foi feito, os resultados não pode-
riam ser diferentes dos que hoje
aí estão.

RL - Qual é a perspectiva de o
governo conseguir levar adiante a
reforma administrativa?
PP - Como já estamos em pleno
período eleitoral, não vejo pers-
pectiva alguma de qualquer mu-
dança significativa antes das elei-
ções. O próprio governo federal já
está consciente disso, tanto quejá
admite deixar para depois das
eleições a discussão dos grandes
temas da reforma, limitando-se,
no momento, a algumas modifica-
ções de natureza predominante-
mente organizacional, que pode-
rão ser efetivadas por decreto.

RL - O senhor é capaz de prever o
que será conseguido pelo governo
e o que será deixado de lado nessa
reforma?
PP - Tudo vai depender da con-
duta futura do governo em rela-
ção à proposta atual. E ela carece

"Sem a adesão
do servidor
público ao

esforço de fazer
a reforma, sem
sua integração

nesse
movimento,

nada se
modificará"
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de modificações profundas para
representar efetivamente um
aperfeiçoamento do aparelho ad-
ministrativo federal. Seria o gran-
de momento, tendo em vista o
intervalo forçado pela realização
das eleições, de convocar as uni-
versidades brasileiras ao debate
de todas essas questões, abrindo-
se, todavia, a possibilidade de
modificações do projeto governa-
mental, se houver consenso sobre
certas alterações que virão aper-
feiçoá-lo. Portanto, um debate que
não seja meramente acadêmico,
mas vinculado ao compromisso
de modernizar a administração
pública brasileira.

RL - Do ponto de vista doutriná-
rio, por onde uma reforma admi-
nistrativa deveria começar?
PP - Será impossível, numa en-
trevista, discorrer, doutrina-
riamente, sobre as diversas eta-
pas compreendidas pelo que se
convencionou denominar "refor-
ma administrativa". Algumas
delas já se tornaram clássicas,
tais como o levantamento de da-
dos, diagnóstico, discussão do dia-
gnóstico com as chefias e escalões
médios e superiores, análise ad-
ministrativa dos dados recolhi-
dos, formulação do projeto de re-
forma da unidade funcional em
questão, ministério, secretarias,
etc. Todo esse trabalho, essen-
cialmente técnico, deve ser prece-
dido, necessariamente, de uma
consciente e objetiva fixação de
metas e uma clara vontade políti-
ca de apoiar a reforma, explici-
tando o que o governante preten-
de do aparelho administrativo,
para que fins deverá ele ser ajus-
tado. Como também deve ser, si-
multaneamente, realizado um
estudo aprofundado da queL fica-
ção do agente público que atua na

unidade funcional que está sendo
objeto de reestruturação, com vis-
tas a identificar falhas porventura
existentes em sua formação pro-
fissional, para o estabelecimento
de um eficiente programa inten-
sivo de treinamento. Minas Ge-
rais poderia ter hoje um centro
avançado de reforma administra-
tiva, que teria assegurado à ad-
ministração pública do Estado
condições adequadas de operacio-
nalidade, com a absorção do que
existisse de melhor em termos de
técnicas de administração, de
aperfeiçoamento e treinamento de
pessoal e de utilização de todo o
potencial tecnológico que é colo-
cado à disposição das administra-
ções modernas. A semente desse
grande centro, e que já havia pro-
duzido excelentes resultados, foi
lançada no governo Israel Pi-
nheiro, com a criação, em 1968,
da Fundação Escritório Técnico
de Racionalização Administrati-
va (Etra), cuja estrutura compor-
tava um setor voltado exclusiva-
mente para projetos de reforma
administrativa e um outro desti-
nado a serviços de processamento
de dados do Estado.

RL - Como funcionava essa fun-
dação?
PP— Equipes multidisciplinares
eram formadas para a análise ad-
ministrativa dos diversos órgãos
do Estado. O projeto de reforma
administrativa era o resultado de
aprofundados estudos e de cuida-
dosas análises. Conhecia-se o que
se estava reformando. Sabia-se o
fim que se pretendia atingir. Ti-
nha-se consciência do que se esta-
va fazendo. Era, induvido-
samente, um esforço sério com
vistas ao aperfeiçoamento da ad-
ministração estadual. O objetivo
fundamental da reforma assim
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concebida era a adequação da
máquina estatal, nos seus diver-
sos setores e conforme as priori-
dades programáticas, às exigên-
cias do desenvolvimento social e
econômico do Estado. Paralela-
mente, mediante programas in-
tensivos de treinamento, os servi-
dores se reciclavam para bem se
desincumbirem de suas funções,
na nova estrutura organizacional
que acabava de ser implementada.
Em 1974, o Etra foi extinto para
dar lugar à Prodemge, vitoriosa
companhia de processamento de
dados, mas que nada tem a ver
com reforma administrativa. Per-
deu-se, assim, com a extinção do
Etra, a referência central do de-
senvolvimento e aperfeiçoamen-
to do aparelho administrativo do
Estado, não se falando o que se
perdeu em termos de pesquisa e
de acompanhamento da evolução
das estruturas organizacionais
que foram se modificando ao lon-
go do tempo. As reformas admi-
nistrativas, a partir de então, não
passaram de subjetivas modifica-
ções de organogramas de secreta-
rias, que iam sendo criadas e ex-
tintas a cada novo governo que se
instalava. Este é outro dado im-
portante da nossa cultura admi-
nistrativa : o desapreço total pela
continuidade.

RL - As questões da quebra da
estabilidade do servidor público e
da extinção do regime jurídico
único parecem ser os pontos mais
polêmicos da reforma adminis-
trativa. O senhor concorda?
PP - Várias são as questões polê-
micas do projeto da reforma ad-
ministrativa, mas, sem dúvida, a
pretendida flexibilização da es-
tabilidade e a anunciada extin-
ção do regime jurídico único são
questões que vêm suscitando vi-

vas controvérsias. A instituição
do regime jurídico único, na mi-
nha opinião, foi um erro clamoro-
so. De fato, a unificação dos regi-
mes jurídicos da administração
direta, autárquica e fundacional
retirou das entidades que com-
põem a administração indireta
toda sua virtualidade, todo seu
potencial de ação afetando consi-
deravelmente sua autonomia ad-
ministrativa. Portanto, um enor-
me retrocesso. Mas que dizer,
agora, de sua extinção? Difícil será
identificar qual situação é a pior:
manter o regime jurídico único ou
extingui-lo? Esse é um exemplo
expressivo de que mudanças pro-
fundas não podem ser introdu-
zidas na função pública sem um
exame detido, debatido, testado e
amadurecido de todas as suas
conseqüências. Há certas situa-
ções que no Direito Público quase
se tornam irreversíveis, tão gra-
ves são suas repercussões quando
alteradas. A chamada flexibili-
zação da estabilidade nada mais
é do que um eufemismo tático
usado pelo governo: na prática, a
flexibilização terá os mesmos efei-
tos que a extinção da estabilida-
de. Por que a estabilidade assu-
miu tamanha importância na pro-
posta de reforma? Pura e simples-
mente, porque ela é que mais de
perto diz respeito à possibilidade
de reduzir os elevados gastos com
o pessoal do serviço público pela
redução de seus quadros e pelo
afastamento de funcionários com
baixo nível de desempenho. Os
riscos são enormes: como se pode
esperar uma avaliação criteriosa
de desempenho de servidores sob
a pressão da necessidade imedia-
ta de redução dos dispêndios com
o funcionalismo? Se até hoje a
avaliação dos servidores pratica-
mente não existe, como implantá-

"Uma reforma
mais simples

deveria
começar com
um intenso
trabalho de

conscientização
das chefias

em todos
os níveis"
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Ia da noite para o dia? O que se
teme é que tal fato, se concretiza-
do, venha a ser uma fonte inesgo-
tável de injustiças, de discrimina-
ções, em que os menos favoreci-
dos serão, inevitavelmente, os
grandes prejudicados. Cabe, ain-
da, ressaltar que a legislação vi-
gente tem condições de afastar o
funcionário relapso, que não cum-
pre suas obrigações. Para isso é
que existe o processo administra-
tivo disciplinar tão pouco utiliza-
do por acomodação injustificável
dos que têm responsabilidades
de chefia. Também o estágio
probatório só não produz resulta-
dos porque é mal utilizado, por-
que ele existe exatamente para
avaliar a aptidão do funcionário
para o exercício da função para a
qual foi nomeado. Todas essas
falhas podem, perfeitamente, ser
corrigidas, bastando vontade nes-
se sentido.

RL - Essas medidas seriam, en-
tão, desnecessárias?
PP - No meu modo de ver, a não
ser pela intenção já tantas vezes
declarada da necessidade de re-
duzir gastos com a folha de pesso-
al, a reforma administrativa pro-
posta pelo governo federal se me
afigura, em grande parte, desne-
cessária, inoportuna e destinada
a complicar, ainda mais, ai  difí-
cil situação em que se encontra a
administração pública brasileira.
Inspirado na lição de André
Délion, eminente publicista fran-
cês, de que "l'esprit moderne est
tel qu 'ii n 'admet plus la critique
de celui qui ne propose pas une
autre solution", diria que uma
reforma muito mais simples, mas
com muito mais chances de pro-
duzir resultados seguros, sem
traumas e sem gastos, deveria
começar com um intenso trabalho

de conscientização das chefias em
todos os níveis. E pelas chefias
que as mudanças deverão come-
çar. Em segundo lugar, é preciso,
urgente, aperfeiçoar o Estatuto
dos Funcionários Civis federais e
estaduais; é preciso dotar os go-
vernos de uma auditoria admi-
nistrativa capaz de coibir os abu-
sos dos órgãos federais e esta-
duais; oportuna será também a
adoção do chamado "Ouvidor do
Povo"; as administrações públi-
cas federal e estaduais deveriam
adotar, o mais rápido possível,
procedimentos administrativos
previamente estabelecidos e de
cumprimento obrigatório; a ado-
ção em larga escala do contrato de
gestão permitirá que se avaliem
os resultados das gestões das au-
toridades administrativas; o es-
tabelecimento de um Código de
Responsabilidade do Administra-
dor Público é medida que se im-
põe e não mais pode ser adiada; a
elaboração de um Estatuto das
Empresas Estatais é outra medi-
da altamente recomendável; é
imperioso que se defina uma polí-
tica de pessoal para o Estado, que
seja menos retórica e mais com-
prometida com a nossa realidade,
sendo, inclusive, capaz de elimi-
nar de vez conhecidas triangu-
lações, que são formas ilegais de
aumento disfarçado de vencimen-
tos para determinadas categori-
as superiores de assessoria; e, fi-
nalmente, para o Estado de Mi-
nas Gerais, seria oportuno o re-
torno do Escritório Técnico de
Racionalização Administrativa
(Etra), para que o Estado volte a
ter um laboratório de administra-
ção pública, tão necessário ao seu
desenvolvimento econômico e so-
cial, já que apoiado no aparelho
administrativo estatal é que o
Estado construirá o progresso em
benefíci de toda a comunidade.

"É imperioso
que se defina

uma política de
pessoal para o

Estado, que seja
menos retórica e

mais
comprometida
com a nossa

realidade"
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