
: REFORMA ADMINISTRATIVA

As propostas de emenda à constilu tição Federal, em tramitação no congresso,
se aprovadas, lerão importantes desdobramentos nas es! ras administrativa,

previdenciária e política, em todos os níveis de governo. Neste artigo, busca-se
analisar alguns dos impactos das mudanças que incidem, especficamente,

sobre o estatuto dos servidores públicos

Servidor público, um
capítulo à parte

Sabino José Fortes Fleury
Consultor da Assembléia Legislativa de Minas Gerais

"A nossa administração pública se caracteriza pelas re/brmas. Não há
ministro novo que não traga na cabeça lima nova em folha, muito

oposta à do antecedente, com a qual vai salvar a sua pasta".
Lima Barreto, Careta, 7/8/1915

.	odos nos bem conhece-
mos e, freqüentemente.

: deparamo-nos com deter-
minados temas ou idéias
que são recorrentes na

vicia nacional. A "crise' - seja ela
administrativa, política, econômica
ou mesmo moral - e a sua conseqüên-
cia necessária, a "reforma", que,
presume-se, deve sempre possibili-
tar a superação da tal crise, são dois
dos mais conhecidos desses temas.

Lima Barreto, com sua aguda e
extremamente irônica compreensão
rias coisas brasileiras, nas suas crô-
nicas diárias, na imprensa carioca, já
apontava o "reformismo' como uma
das condutas mais firmemente in-
crustadas ria vida política nacional. O
passar dos an )5 mostra que o cronista
fl() se enganou. Daí a atualidade do
pequeno texto que serve de epígrafe
a este artigo.'

Passada não mais cio que meia
década, tempo que nos separa das
malogradas reformas propostas por
Fernando Coilor de Mello, novamen-
te discute-se, no Brasil, a necessida-
de de se "reformar" o aparelho do
Estado, para que este seja mais efi-
ciente na sua atuação dentro da
sociedade. Para tanto, são propostas
alterações no ordenamento constitu-
cional brasileiro, afirmando-se, ain-
da, que sem a sua aprovação chegar-
se-ia a uma situação de 'ingo-
vernabilidade".

Ainda que parte do conteúdo das
reformas possa ser contestada, exa-
tamente sob o argumento de que
nada mais são do que modismos
temporários, existem alguns aspec-
tos cia realidade brasileira que, cer-
tamente, deverão sofrer profundas
transformações, agora ou nos próxi-
mos anos. De um lado, projeções

36 REVISTA IX) LEGISLATIVO



SERVIDOR PÚBLICO, UM CAPITULO À PARTE

nada otimistas indicam a falência do
sistema previdenciário, em curto ou
médio prazos, desde que mantidas
inalteradas as condições atuais. Por
outro lado, significativas alterações
nas condições materiais das socieda-
des ocidentais, decorrentes de ino-
vações importantes nos meios de
produção e na tecnologia disponí-
vel, sinalizam para a necessidade de
reformulação das estruturas jurídicas
e administrativas, tanto no Brasil
quanto em vários outros países do
mundo.

Não é, entretanto, objetivo deste
artigo o exame detalhado dos ele-
mentos históricos que apontam para
a necessidade de se repensar a
forma de atuação do Estado nas
sociedades capitalistas ocidentais.
Tampouco se pretende elencar as
várias vertentes, momentos OU ten-
dências dos movimentos "reformis-
tas", sempre presentes na história
brasileira ou refletir sobre a validade
desse tipo recorrente de atitude,
marcada por um forte componente
messiânico, que entende estar na
reforma das instituições ou das atitu-
des morais a única "salvação" possí -
vel para a Nação.

O fato concreto, ao qual não se
pode fugir, é que existe, em
tramitação no Congresso Nacional,
um conjunto interligado de propos-
tas de emenda à Constituição da
República que constitui o ponto de
partida para a chamada "reforma cio
Estado'. Caso aprovadas as modifi-
cações no texto da Constituição Fe-
deral, importantes desdobramentos
e adaptações, necessariamente, de-
verão acontecer nas esferas adminis-
trativa, previdenciária e política, tan-
to no nível federal quanto no estaclu-
aI ou municipal.

Dada a amplitude dos temas rela-
cionados à "reforma do Estado", faz-
se imperativa a delimitação prévia
do conteúdo a ser abordado neste
artigo: busca-se aqui apenas apontar
e analisar alguns dos presumidos

impactos das mudanças que incidem
sobre o regime jurídico da adminis-
tração pública e, em especial, sobre
o estatuto dos servidores sob o
ordenamento jurídico estadual. Tra-
ta-se, é bom que se ressalte de início,
de uma tentativa de antecipação
sujeita a um elevado grau de incerte-
za, pois não se pode, no atual momen-
to, prever com absoluta segurança, o
resultado dos processos em tramitação
no Congresso Nacional.

Finalmente, deve-se ter sempre
em mente o fato de que a necessi-
dade de ações constantes com vistas
ao aprimoramento cio pessoal e à
modernização das práticas adminis-
trativas independe de aprovação de
reformas constitucionais. Instrumen-
tos existem na legislação ordinária
que permitem ao administrador com-
petente promover o aprimoramento
das ações do poder público. Ao se
condicionar exclusivamente à apro-
vação de reforma constitucional a
possibilidade de revigoramento da
administração pública, corre-se o
grave risco de se ter a paralisia das
instituições (enquanto as reformas
tramitam) ou, o que é pior, de se
criarem falsas expectativas, nos
moldes cio "messianismo" já aponta-
do neste artigo.

Premissas - As premissas básicas
que fundamentam, na concepção
dos seus autores, as modificações na
estrutura da administração pública e
no regime jurídico dos servidores
públicos já são de amplo conheci-
mento da sociedade brasileira. Em
síntese, representam a confluência
de postulados teóricos e imperativos
de ordem prática.

A leitura dos textos mais recentes
de Luiz Carlos Bresser Pereira, mi-
nistro da Administração Federal e
Reforma do Estado, indica uma cons-
tante preocupação com a necessi-
dade de se superar o chamado
"patrimoni2tlisrno" 2 , de se moderni-
zar a atuação da burocracia estatal e
de se construir em novos modelos

estruturais, que permitam maior agi-
lidade e descentralização nas ações
administrativas.

Bresser Pereira aponta ainda para
a necessidade de se separar o cha-
mado "núcleo burocrático do Estado"
de outros setores cia atividade esta-
tal, voltados para a prestação de
serviços sociais e a realização de
obras de infra-estrutura. Para o autor,
nesse núcleo, encontram-se:

...as funções de governo, que
nele se exercem de forma exclusiva:
legislar e tributar, administrar a jus-
tiça, garantir a segurança e a ordem
interna, defender o País contra o
inimigo externo e estabelecer polí-
ticas públicas de caráter econômico,
social, cultural e cio meio ambiente."

Quanto ao setor de serviços, esse
engloba funções e tarefas que são
exercidas atualmente tanto pelo Es-
tado quanto pela iniciativa privada.
É como ocorre nas áreas de educa-
ção, saúde pública, meio ambiente e
ciência e tecnologia, entre outras.

Uma vez separado o núcleo estra-
tégico do setor de serviços, torna-se
viável, na concepção do modelo
teórico que orienta a proposta de
reforma administrativa, a implanta-
ção de estratégias diferenciadas de
planejamento e de gerenciamento
das atividades do Estado, que, no
novo modelo, se ocuparia direta-
mente apenas daqueles setores con-
siderados de atuação exclusiva do
poder público. Quanto às atividades
cio setor de serviços, essas ficariam
a cargo da iniciativa privada.

O exame de indicadores relativos
ao setor de pessoal, seja no nível
federal ou no estadual, também for-
nece subsídios para a compreensão
do modelo proposto. A situação atual
e o crescimento previsto, em curto e
médio prazos, para o número de
servidores inativos da União não
aponta para urna situação
tranqüilizadora. O mesmo se pode
dizer para a situação do funcio-
nalismo estadual, cm que aproxima-
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damente metade dos servidores da
administração direta do Poder Exe-
cutivo está na faixa etária que permi-
te supor um grande número de
aposentadorias nos próximos dez
anos, mantida a atual estrutura legal
e constitucional. Esse fato, somado
ao já elevado percentual das receitas
correntes que se gasta com o custeio
de pessoal, na União e nos Estados,
indica a necessidade de reformulação
no setor.

Alguns dados concretos exem-
plificam a situação acima menciona-
da. A Tabela 1 mostra, em números
detalhados, que a relação entre ser-
vidores ativos e inativos na esfera
federal, no Poder Executivo, aponta
para uma situação preocupante.

Essa situação pode ser melhor
visualizada no Gráfico L onde os
dados relativos à administração di-
reta são traduzidos em percentuais.

Percebe-se que praticamente a

metade dos integrantes das folhas de
pagamento da Uniào são representa-
dos por inativos e pensionistas e que
na administração direta o seu núme-
ro supera em muito o de servidores
em atividade. A situação se revela
mais grave quando se nota que a
remuneração média dos inativos é
significativamente superior à dos
servidores em atividade, como mos-
tra a Tabela 2.

No âmbito da administração do
Estado de Minas Gerais, dois impor-
tantes indicadores devem ser leva-
dos em consideração quando se pre-
tende avaliar a necessidade de refor-
mas na administração pública. Em
primeiro lugar, percebe-se que o
comprometimento das receitas cor-
rentes com o custeio de pessoal está
bem acima dos limites pennitidos.É
o que demonstra a Tabela 3.

A distribuição, por faixa etária,
dos servidores públicos do Poder

Gráfico 1

Executivo, por sua vez, aponta para
um potencial crescimento do quadro
de inativos, como nos mostra a Tabe-
la 4. Cerca de 45% dos servidores
estaduais - no total de 130.438
pessoas - estão compreendidos ria
faixa que abrange dos 40 aos 60
anos. Pressupondo-se que a maior
parte desses servidores tenha cerca
de 20 anos de serviço, pode-se
prever um acréscimo substancial de
inativos nos próximos 10 a 15 anos.
Considerando-se, ainda, que a apo-
sentadoria representa a vacância de
um cargo, que deve ser novamente
provido, percebe-se o efeito muI-
tiplicador sobre as despesas que
essa situação tende a provocar.

Questão da remuneração - Vi-
mos, até aqui, alguns dos pressupos-
tos que fundamentam a necessidade
de se repensar determinadas práti-
cas e aspectos normativos que deli-
mitam a atividade da administração
pública. Passemos, agora, ao exame
específico de algumas das propostas
em tramitação no Congresso, a co-
meçar pela questão dos vencimentos
dos agentes públicos, que é abordada
sob dois aspectos distintos: o da fixa-
ção de limites para a remuneração e
o da sistemática de reajustes.

De acordo com o texto original cia
Proposta de Emenda à Constituição
n0 173-B, fica estabelecido, para
servidores públicos ativos e inativos,
pensionistas e membros dos pode-
res de qualquer entidade federada,
o teto máximo equivalente à remu-
neração do presidente da República.

Tabela 2
Remuneração média em R$

Tabela 1
Servidores Civis do Poder Executivo: posição em 12196

Adm. Direta	Autarquia	Fundação	Total
Ativos	241.947	212.226	106.680	560.853
Inativos	223.000	126.553	28.346	377.899
Pensionistas	135.867	37.202	8.846	181.915
Total	 600.814	375.981	143.872 1.120.667
Fonte: SIAPE-MARE

	

Ativos	Inativos
Executivo	1.404	1.535
Legislativo	3.582	4.599

ci p	o '. s as	 Judiciário	2.334	3.499
O

Fonte: STN/MF
Inativos: inclui institutos de pensão
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Tabela 3: Minas Gerais

MESES
	 Despesas com

Pessoal R$ (A)

Jan-97
	 430.137.047,19

Fev-97
	 409.057.649,75

Mar-97
	 423.514.808,94

Total	 1.262.709.505,88

Fonte: Contadoria e ART/SERHA

Receitas Correntes
Líquidas R$ (B)

510.172.174,79

543.997.769,39

524.803.921,04

1.578.973.865,22

% (A/B)

84,31%

75,19%

80,70%

79,97%

Isso porque se pretende acrescentar
à Constituição o artigo 250, com a
seguinte redação:

"Art. 250. Os servidores públicos
ativos e inativos e seus pensionistas,
da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, da admi-
nistração direta, indireta e fundacional
de qualquer dos três Poderes, bem
como os seus respectivos membros,
não poderão receber dos cofres
públicos remuneração, proventos da
inatividade ou pensões superiores, a
qualquer título, à remuneração fixa-
da em espécie para o Presidente cia
República, na forma cio inciso VIII do
art. 49.'

Essa proposta, entretanto, foi
questionada pelo relator cia proposi-
ção na Comissão de Constituição e

Até 30

De 30 a 40

De 40 a 50

De 50 a 60

Acima de 60

TOTAL

Justiça e Redação, deputado Prisco
Vianna, sob o argumento de ser a
matéria contrária ao princípio fede-
rativo e à independência dos pode-
res. Segundo Vianna, o atual texto
constitucional já trata de maneira
adequada a questão ao prever, no
inciso XI do artigo 37, os limites para
a remuneração dos servidores, apre-
sentando como referência a remune-
ração dos agentes políticos de cada
entidade federada- Assim, foi pro-
posta, no parecer cia CGJR, a supres-
são do dispositivo, através da Enien-
da n9 12.

Analisada a questão na Comissão
Especial, que se ocupa cio mérito da
proposta, o relator. deputado Moreira
Franco, em substitutivo, propõe a
fixação do teto em valor equivalente

	

45.796
	 16,2

	

98.273
	 34,9

	

94.200
	 33,4

	

36.238
	 12,9

	

7.363
	 2,6

	

281.870	 100,0

à da remuneração de ministro do
Supremo Tribunal Federal, fixado
em lei. Propõe ainda que leis estadu-
ais OU municipais possam estabele-
cer limites inferiores, se for conve-
niente à entidade federada.

São, portanto, três as possibilida-
des que se apresentam: 1 - fica
inalterada a questão, a prevalecer o
parecer da CCJR; 2 - fica estabele-
cido como teto a remuneração do
presidente cia República, caso apro-
vada a proposta em sua forma origi-
nal; 3—o teto passa a ser equivalente
à remuneração de ministro cio Supre-
mo Tribunal Federal, de acordo com
a proposta cia Comissão Especial.
Não se cogita, aqui, da análise do
chamado "extrateto", que seria des-
tinado a agentes políticos que acu-
mulam cargos e aposentadorias, por
se tratar ainda de discussão não
muito clara.

Caso prevaleça a proposta origi-
nal, o que é pouco provável, ou a
proposta cio substitutivo da Comis-
são Especial, o que é mais provável,
serão necessárias alterações na Cons-
tituição do Estado, especialmente no
que se refere ao artigo 24, parágrafo
V'. Poderá ser também editada lei
específica estabelecendo um teto
Único para o Estado, que não seja
necessariamente idêntico à remune-
raçào dc) ministro do Supremo Tribu-
nal Federal, de acordo com a propos-
ta encampacia pela Comissão Espe-

Tabela 4: Servidores da Ativa
IDADE (anos)	NÚMERO DE SERVIDORES *	(%)

() = Administração Direta - Poder Executivo. Não inclui PMMG
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cial. Nesse caso, a fixação do teto
poderá ser utilizada corno instru-
mento para a redução das despesas
de custeio, constituindo urna alterna-
tiva à simples redução de quadros,
no caso de necessidade de se adap-
tar a execução orçamentária aos
limites previstos no artigo 169 da
Constituição da República.

O exame das possíveis modifica-
ções na sistemática de reajustes de
vencimentos exige atenção e so-
mente pode ser compreendido den-
tro de uni quadro abrangente de
propostas para uni novo modelo de
funcionalismo. Nesse novo modelo,
pode-se perceber, a política salarial
passa a ser um instrumento de dife-
renciação interna e de incentivo à
produtividade - ou de punição à
improdutividade. Nada de novo, se
nos reportarmos às idéias de David
Osborne e Ted Gaebler, expressas
no hest-seller "Reinventando o go-
verno: COO o espírito empreende-
dor está transformando o setor públi-
co" (5.ed, Brasília: M1-1 Comunica-
ção. 1995), idéias essas que aparen-
temente obtiveram bastante sucesso
em determinados círculos adminis-
trativos da capital da República.

No atual modelo constitucional, a
revisão dos vencimentos dos servi-
dores deve ser efetuada na mesma
data, sem distinção de índices entre
civis e militares. Aos inativos é asse-
gurado o direito ao reajuste de
proventos ou pensões nos mesmos
índices definidos para a remunera-
ção dos servidores da ativa. É asse-
gurada a irredutibilidade de venci-
mentos, mediante a aplicação aos
servidores públicos do direito garan-
tido a todos os trabalhadores no
inciso VI do artigo 7' da Constituição
da República. Finalmente, a Carta
Federal, ao garantir a isonomia de
vencimentos para cargos ou funções
assemelhadas, consolida a existên-
cia de parâmetros para a compara-
ção entre diversas carreiras.

Na proposta de emenda original-
mente apresentada ao Congresso, o

panorama acima descrito sofre pro
fundas alterações. O princípio da
isonornia de vencimentos é simples-
mente suprimido da Constituição da
República, Sob o argumento de que
"se pretende que o tema venha a
merecer adequado e oportuno
equacionamento como componente
inerente a urna consistente política
de recursos humanos e não como
direito subjetivo cio servidor, que
sujeita a administração a todo tipo de
pressões e demandas por equipara-
ção de vencimentos" (grifos nossos).
É o que consta da Exposição de
Motivos n 49, de 18 de agosto de
1995, que acompanha a Proposta de
Emenda à Constituição nQ 173-13.

Através de alteração quase im-
perceptível no texto do parágrafo 2
do artigo 39, conforme dispõe o
artigo 62 da PEC 173-13, pretende-se
retiradar do rol de direitos assegura-
dos ao servidor público o relativo à
irredutibilidade de vencimentos.
Nota-se, ainda, o silêncio na Exposi-
ção de Motivos n 49/95 acerca
desse ponto da proposição, lato que
pode indicar, segundo algumas in-
terpretações, a intenção de aprovar
a questão sem maiores alardes ou
celeumas. Se essa for realmente a
intenção do autor da proposta, o fato
deverá ficar bem claro quando da
votação cio texto definitivo, pois os
instrumentos apresentados original-
mente são de todo insuficientes para
alcançar tal objetivo. O princípio da
irredutibilidade de vencimentos dos
servidores públicos, a par de constar
do mencionado parágrafo 2 do artigo
39, integra ainda o inciso XV cio artigo
37 da Carta Federal. A esse respeito,
vale ainda lembrar que o relator, na
Comissão de Constituição e Justiça e
Redação, através da Emenda n° 6, que
apresentou, sugeriu a expressa remis-
são à eficácia do inciso XV cio artigo
37 para que não pairem dúvidas
quanto à vigência do princípio.

Finalmente, tem-se a questão da
necessidade de lei específica para a
alteração nos vencimentos dos servi-

dores públicos. Das alegações do
chefe cio Poder Executivo, infere-se
que se pretende maior transparência
na fixação da remuneração dos agen-
tes públicos através da vedação de
aumentos por via administrativa. Ora,
se esses aumentos existem, são ile-
gais, e cabe aos órgãos competentes
das unidades fazenciárias sustá-los e
promover a responsabilização de
quem os autorizou. A menos que,
por desconhecimento ou ignorância,
se considere erroneamente a Reso-
lução, instrumento privativo do Po-
der Legislativo e que integra o pro-
cesso legislativo nos termos cio arti-
go 59 da Constituição Federal, como
um mero instrumento administrati-
vo, olvidando-se a sua verdadeira
natureza enquanto norma legal.

Outra interpretação possível para
a proposição diz respeito, novamen-
te, à utilização da política salarial
como instrumento da política de
pessoal. Leis específicas 1)0(1cm dar
origem a reajustes diferenciados, de
acordo com necessidades, pressões
OU barganhas conjunturais.

Notas Bibliográficas

1— Algumas das crônicas de Lima Barreto,
escritas para "O Careta" e para o "Cor-
reio da Noite", entre 1922, principal-
mente, estão reunidas no livro Coisas
cio Reino do janibon - São Paulo:
Brasiliense, 1956 - e chamam a aten-
ção pela sua impressionante atuali-
dade.

2 - O "patrimonialismno" . conceito que
integra a obra dc Max Weher, define a
forma assumida pelo setor público na
vigência da estrutura tradicional de
dominação. 'Irata-se de um elemento
pré-capitalista que, entretanto, ainda
pode ser encontrado nas sociedades
ocidentais modernas, onde, segundo
\Vcber, deve prevalecer a dominação
racional-legal ca forma burocrática de
atuação dos agentes públicos.	•
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