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O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DELFIM RIBEIRO) -
Esta Presidência tem a satisfação de dar prosse-
guimento aos trabalhos da 1 Etapa do Simpósio"A
Nova Constituição Federal e o Processo Constitu
inte Mineiro".

O tema de hoje é "Administração Pública".
Convido para tomar assento à Mesa o Exmo. Sr.

Prof. Paulo Neves de Carvalho, D.D. Coordenador
dos debates. (-Palmas.) Os Exmos. Srs. Exposito-
res, Prof. Antônio Anastasia, o sindicalista Ro-
berto Carvalho, o Prof. José Maria Dias, o Prof.
Antônio Roberto Pires de Lima.

Senhoras, Senhores, Sr. Coordenador,Srs. Ex-
positores.

O tema que iremos debater nesta manhã é por
demais importante para Minas e o Brasil contempo
râneos. O Estado tem sido questionado por ser
perdulário, por ser uma instituição hipertrofia
da. A cdministração pública está a exigir de to
dos nós uma profunda reflexão. No Plenário dest
Casa teremos hoje oportunidade de refletir sobr
sua estrutura e funcionamento, sobre os desafio
que ela nos impôe.O homem público do Brasil atua
tem sido questionado em sua honorabilidade, e
sua operosidade. O homem público com mandato e
homem público sem mandato eventualmente exerce
a responsabilidade do trato da coisa pública.
necessário, na verdade, que se tenha mais respei
to pela coisa pública.	 -
Este é un grande desafio cio Brusil de hoje: repensar o
Estado e promover alterações estruturais na sua
vida administrativa. É importante que se renove
a administração pública, como é importante, nes-
te Pais, que se valorize o serviço público.É fun
famental sobretudo a valorização do servidor pú-
blico.

Esses são os desafios que se nos impõem no
Brasil contemporâneo. Nesta horaem que estamos
adaptando nossa Carta Estadual à Federal, o deba
te ora travado se reveste de singular importân-
cia, contribuindo para que Minas, um Estado de
grande tradição, sobretudo no zelo e no respeito
a "res publica", permaneça no quadro da Federa
ção Brasileira como uma de suas unidades mais v
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tadas para a valorização dos órgãos de fomento,
dos órgãos de pesquisa e, sobretudo, dos valio-
sos recursos humanos de que dispomos em nosso ser
viço público.

Por tudo isso, sinto-me feliz por estar pre-
sidindo esta Mesa, ao lado de notáveis autorida-
des do mundo jurídico e da vida pública do Esta-
do. Apraz-me ver um Plenário tão eclético, inte-
grado por pessoas ou sentimento é a preocupação
com os destinos da Administração Pública de Minas Gerais.

Quero, nesta hora, passar os trabalhos ao Co
ordenador, ilustre Prof. Paulo Neves de Car
valho, Professor Titular da Faculdade de Direito
da Universidade Federal de Minas Gerais; Doutor
em Direito pela Faculdade de Direito da Universi
dade Federal de Minas Gerais; Doutor em Adminis-
tração Pública pela Universidade da Califórnia e
administrativista de renome em Minas e no Brasil.

Com a palavra,,o nosso ilustre Coordenador.
O PROFESSOR PAULO NEVES DE CARVALHO - Eminen

te Deputado Delfim Ribeiro, DD.Presidente desta
Mesa, eminentes Prof. Ant6nio Augusto Anas-
tasia, José Maria Dias, Antônio Roberto Pires de
Lima, Antônio Roberto Carvalho, que comparecem
também na condição de Expositores e Debatedores
Meus senhores e minhas senhoras.

Na condição de Coordenador dos trabalhos des
ta manhã, atribuição que assumo com muita honra,
devo, inicialmente, desenvolver, em um lapso de
tempo bastante reduzido, apenas em alguns minu-
tos, uma idéia essencial a propósito do tema: o
título geral é - Administração Pública. Sob esse
tema geral, colocam-se alguns temas específicos-
"Servidor Püblico",que,por sua vez, vai admitir
dois subtítulos-"Regime Jurídico único" e a "Sin
dicalização"-"Administração Indireta" ,a cargo
Prof. José Maria Dias, "Serviços Públicos Essenciais ,a car
go do Dr. Antônio Roberto Pires de Lima ,e "Instrumentos d
Controle da Administração Pública", assunto sobre o
qual eu próprio tecerei alguns comentários.

Para que nós possamos ajustar, do melhor modo
possível, a nossa comunicação, de modo que esta

reunião possa ser útil para todos nós, para aque
les que expõem, para aqueles que estão ouvindo e,
em seguida, vão participar do debate, seria con-
veniente que nós começássemos por situar / ainda
que de forma sumária, o conceito relativo 'a admi
nistração pública. Vamos verificar que essa ex-
pressão aparece em partes do texto constitucio-
nal no sentido orgãnico. Algumas vezes, reduzida
à idéia de Poder Executivo; administração públi-
ca coincidindo com o conceito de Poder Executivo;
outras vezes, mais freqUentemente, administração
pública aparece com sentido mais amplo, compreen
dendo não apenas o Poder Executivo, mas também a
chamada "administração indireta", expressão que
ganhou prestigio como Decreto Lei no 200, le 1987,
e que foi acolhida pela nova Constituição. Mas
a administração desponta,outrossim,no textocons
titucional - e dessa maneira também se fará pre-
sente nos comentários e exposições, ora no senti-
do de atividade jurídica, envolvendo os atos e
contratos administrativos, ora significando pres-
tação de serviços, isto é, administração pública
vista sob o ângulo da sua finalidade.

Vejam então que a expressão administração pú
blica não comporta um único significado no texto.
Essa expressão deve abranger também os controles
da administração pública. A propósito disso, há
que se fazer, necessariamente, uma referência pri
meiro àquele controle exercido pela própria zdmi
nistração, que é o chamado "autocontrole", ou en
tio, envolvendo atividade de revisão de seus pr

ó

prios atos, mas provocada pelo administrador.Ou-
tras vezes a idéia de controle estará ligada à
atração do Poder Legislativo, valendo lembrar que
na nossa Constituição, recentemente promulgada, a
bre-se uma gama bastante significativa de assun-
tos sujeitos a esse controle. Por último, desta-
ca-se como o mais importante dos controles o que
está a cargo do Poder Judiciário.

Em seguida, seria oportuno mencionar-se o tra
tamento que a atual Constituição dedicou ao tema
"Administração Pública".
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A Constituição não chegou a alcançar uma uni
dade perfeita na concepção desse tratamento,des_
sas idéias. De qualquer modo, a idministração pú
blica comparece, primordialmente, como Governo.
Aliás, toda Constituição dedica à administração
pública, com mais ênfase, disposições relativas
ao Governo, quando então se cogita da competên
cia do Chefe do Governo: do mandato, da duração,
da vacância, da eleição, da posse e ausências do
chefe do Executivo, das responsabilidades dele,
bem como de Seus Ministros de Estado, no caso do
Governo Federal. Convém lembrar que a atual Cons
titulção acrescenta a esse título que trata pro-
priamente do Governo uma seção dedicada ao Conse
lho da República e outra dedicada ao Conselho de
Defesa Nacional.

Mas é importante registrar que a Constitui-
ção não se limita a cogitar da administração Pú
blica apenas do ponto de vista do Governo. Ela
desce aos instrumentos da ?dministração Pública.
Sabemos todos que o Governo envolve, necessaria-
mente, a idéia de administração, mas prevale-
ce uma conotação que distingue uma atividade co
mum propriamente executiva, denominada "presta_
ção pública", daquela atividade que se desenvol-
ve nos órgãos superiores da administração, que
compõe o chamado Governo. A Constituição dedica
algumas de suas disposições aos elementos funda-
mentais da administração pública. Refiro-me aos
instrumentos básicos denominados cargo, emprego
e função.

A Constituição dispõe sobre regras de acesso
aos cargos, emprego e função, a investidura e a
validade do concurso público. Vai cogitar, como
novidade, de cargos e funções para deficientes.
Em seguida, a Constituição dis pensa atenção aos
vencimentos e remuneração, que - e- outro elemento
com o qual se constrói a base da organização da
administração pública. Dispõe também sobre apo-
sentadoria, proventos e pensões, estabilidade,
tratando também da contratação em caráter excep-
cional, em regime especial.

Em seguida, versa sobre as regiões adminstra
tivas. O assunto deixa de ser o cargo, o empre1.

go a função. A região administrativa aparece na
Constituição como elemento de organização. Vale
assinalar que a Constituição acolhe a idéia de
região administrativa, no capítulo relacionado
com administração pública, pela importância e im-
plicações da região administrativa no contexto
sacio-econômico profundamente diversificado. É
importante aduzir que a atual Constituição minei
rã trata das regiões administrativas, porém sem
nenhuma repercussão prática, porque as disposi-
ções relativas a isso não foram implantadas.

A Constituição Federal retoma a idéia de re-
gião administrativa, na expectativa de que o
Constituinte atual se detenha nesses dados.

A Constituição Federal, a par das idéias so-
bre cargo e função, aposentadoria e regiões admi
nistrativas, aborda a criação das sociedades de
economia mista, das empresas públicas, fundações
e subsidiáriasdas estatais, o que agora somente
será possível mediante autorização legislativa.
Cogita também da licitação, outro elemento funda
mental para a estruturação da vida administrati-
va estatal. Evidencia ainda a Constituição Fede-
ral clara preocupação ética ao tratar da ques-
tão relativa às campanhas publicitárias que os
servidores do Poder Executivo possam empreender.
O Constituinte buscou evitar que as campanhas e
propagandas se façam com um sentido político, em
benefício pessoal dos governantes. Também sob o
aspecto moral, e valido lembrar a existência de
dispositivosconcernentes à improbidade adminis-
trativa e à responsabilidade civil das pessoas
de direito público, que envolve necessariamentea
figura do servidor.

Para balizarmos com bastante nitidez as posi
ções que se seguem é necessário que façamos uma
reflexão sobre os dados com os quais a Constitui
ção Federal entendeu de fixar o contorno funda
mental, ou a delimitação essencial da administra
ção pública.

Esse balizamento não envolveu a idéia de car
gos ou servidores, desenvolveu a idéia de região
administrativa, mas colocou nesse quadro a idéia
da improbidade administrativa, da licitação, da
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publicidade dos governantes, e até a criação das
entidades estatais, que agora vão depender de
leis.

Este Coordenador deve desenvolver algumas i-
déias a propósito de cada um desses títulos. En-
tão, para que eu permaneça dentro dos limites que
me foram colocados, gostaria de assinalar apenas
o que possa denotar aspectos mais relevantes de
cada um dos temas.

Relativamente à administração Pública, a pri
meira observação é de que a Constituição Federal
atribui a. eia um sentido bastante amplo, bas-
tante abrangente, na maior parte de suas determi
nações, englobando administração direta e indire
ta. Normalmente assim se deve entender a •-dminis
tração pública. Outro aspecto relacionado à idmi
nistração pública é o de que ela passa a sujei-
tar-.se a certos princípios que até aqui somente
vinham acolhidos na doutrina e na jurisprudência
Eu me refiro aos princípios da impessoalidade,
publicidade e moralidade.

Nos projetos iniciais discutidos pela Assem-
bléia Nacional Constituinte, figuravam áirida dois
princípios: o da razoabilidade e o da motivação,
que chegaram ao projeto final, mas foram exclui-
dos do texto definitivo.

Ficamos então com os princípios da impessoa-
lidade, da moralidade e da publicidade, a par
do princípio clássico da legalidade.

O importante, no entanto, é registrar que nao
apenas a administração direta ficou sujeita a es
ses princípios, mas também a indireta. Vale di-
zer, toda a administração, incluídas as estatais
Isso significa que as empresas estatais não po-
derão fugir à regra da publicidade dos seus atos,
de modo a furtar-se aos preceitos da moralidade
e da impessoalidade, ainda que1 por força de uma
disposição da Constituição, o artigo 173, as empre
sas estatais estejam colocadas expressamente so
o regime de direito privado, no trato de assun-
tos econômicos e sujeitas às regras do direito
privado,como qualquer outra empresa.

Essas idéias me parecem essenciais a propósi
to da administração rública, e antes qu eu mude

de assunto, 5ostaria de falar um pouco mais so-
bre os princípios a que me referi.

Todos percebemos o seguinte; a partir do mo-
mento em que a própria Constituição Federal aco-
lhe os princípios da impessoalidade, da publici-
dade e da moralidade) é claro que inseridos no
título de uma lei, por sinal a T.ei Maior, que é a
Constituição Federal, ofender um desses princí-
pios significa incidir em inconstitucionalidade,
e esta é a mais grave das ofensas, esta é a mais
crave das ilegalidades, porque é cometida contra
a lei Maior.

Estou dizendo isso porque o texto constituCiO
nal , quando arrola os princípios, diz: "Princípio
de legalidade, de impessoalidade, de moralidade
e de publicidade". Na verdade, infringir qual-
quer desses princípios significa incidir em uma
ilegalidade. Do ponto de vista técnico-jurídico,
portanto, não é lógico que a Constituição distin
ga o princípio da legalidade dos outros princ-
pios que se colocam ao seu lado. Na verdade, o
princípio passou a ser um. É um princípio de le-
galidade, só que agora ampliado, pois ao infrin-
gir a regra de moralidade, cometer-se-á gravíssi
ma ilegalidade. Isso deve ter profundas implica-
ções na gestão da coisa pública. As implicações
são da maior significação. Até aqui, os nossos tri
bunais acolhiam, sem que a idéia ficasse muito
clara, a regra da impessoalidade na prática dos
atos administrativos. Agora, os nossos juizes
vão ter que firmar posições, que aos poucos se
irão depurando,se cristalizando através das deci-
soes em instâncias superiores que digam respeito
a esses princípios. Inicialmente, os tribunais
vão ter dificuldades no trato desses princípios,
considerados agora do ponto de vista da ilegali-
dade e da legalidade. Mas, com a experiência,à
medida em que se enriquecer a jurisprudência, te
remos descerrado um campo extraordinariamente im
portante no que toca ao controle da administra
ção pública.

Havia dito aos senIres lamentando, de certo mo-
do, que os princípios da razoabilidade e da moti
vação tivessem sido suprimidos. De qualquer mo-
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do, é possível que a construção doutrinária que
se vai firmando a esse respeito possa significai
dentro de algum tempo, uma contribuição bastan-
te importante.

A propósito do servidor público, tenho uma
observação, que vai ser desenvolvida na partici-
oaçao dos debatedores: é a de que, nos termos do
artigo 37, inciso 1 , o acesso já não está asse-
gurado na nova Constituição Federal apenas aos
cargos públicos. Se confrontarmos o assunto rn-
Constituição anterior, na Emenda Constitucional
n9 1, em seu artigo 97,com o artigo 37 da Car-
ta atual,incjso 1, vamos verificar que agora o
acesso esta garantido a todos os cargos, e'rnpre-
gos e funções. Qual a importãncia da distinção
extinta? É que o cargo público, por definição,es
tava limitado à administração direta, ao chamado
poder público central. Agora, não. A regra de a-
cesso abrange todos os cargos, empregos e fun-
ções. Sejam de administração direta, sejam de ad
ministração indireta. E a gente pode dizer que
então agora se vai cumprir na sua inteireza o i-
deal republicano, ao qual se referiu com muita
dignidade o nosso Presidente. Disso decorre o se
guinte - é uma observação que quero submeter des-
de logo aos participantes, aos debatedores e ao
nosso ilustre Presidente - dentro da Nova Consti
tuição, não há mais diferença entre servidor e
servidor público. Todo servidor é servidor publi
co, e isso é da maior importância e da maior sig-
nificação. O artigo 37 da nova Constituição não
distingue, porém cria uma pequena dificuldade
para o intérprete. É que logo no"caput" do artigo
37 menciona-se a administração direta, indireta ou
fundacional, dando a entender que a administra-
ção das fundações não esteja inserida na adminis
tração indireta, o que não me parece compatível
com as demais disposições da mesma Constituição
referentes às fundações.

Outro registro importante a propósito,ainda,
do servidor público é o de que o artigo 37; § 69 da
nova Constituição, quando trata da responsabili-
dade civil das pessoas jurídicas de direito pú-
blico, diz: "As pessoas jurídicas de direito pú-

blico e as de direito privado prestadoras de ser
viço público responderão pelos danos que seus a-
gentes, nessa qualidade, causarem a terceiros".
Todos sabemos que, na Constituição anterior, no
artigo 77,também se adotava o chamado Princípio de
Responsabilidade Objetivo das pessoas jurídicas
de direito público, mas só se envolviam, expres-
samente, nessa responsabilidade objetivo do Esta
do, nessa responsabilidade apurada segundo a ins
piração dos critérios de direito público, as pes
soas jurídicas de direito público. Ocorre, no en
tanto, que a nova Constituição estendeu o princi
pio de responsabilidade objetiva do Estado tam-
bém às pessoas jurídicas de direito privado pres
tadoras de serviço público.

Esse é o primeiro passo para o encaminhamen-
to de uma observação que quero fazer para os se-
nhores. Não sei se o ilustre .Prof. José Ma-
ria Dias vai acolhê-la. É que um dos traços mais
importantes da atual Constituição é a publiciza-
ção da administração indireta. A adrninistraçãOin
direta, salvo as autarquias, são constituídas de
pessoas jurídicas de direito privado. Quero - me
referir, mais especialmente, ,às estatais. No en-
tanto, a Constituição atual inseriu as empresas
estatais em um campo de cogitação eminentemente,
visivelmente, de direito público. É a publiciz-
ção da administração indireta, de tal modo que es
te Expositor está convencido de que as fundações
de que trata a nova Constituição na verdade pas-
saram a ser de diieito piblico,ou quase estão colocadas
sob o regime de direito piíblico.Até recentemente, discu-
tia-se a existência ou não dafundação de direi-
to publico. Muitos autores. só admitiam a existên
cia da fundação de direito privado. Mas, talvez
nos últimos dois ou três anos, a doutrina come-
çou a inclinar-se por admitir a existência da
fundação de direito público. Na nova 'Constitui-
ção, a impressão que se tem é de que as funçia-
çoes deram um passo bastante largo, no campo do
Direito, em direção ao regime de direito público.

Outra observação que qiro recolher do artigo
37 tem ocorrido a muita gente e suscitado bastan
te preocupação. o inciso II desse artigo mencio-
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na a investidura em cargo ou emprego público. Co
mo vêem, no confronto como artigo 97 da Constitui
ção anterior, desapareceu a expressão "primeiro
em lugar de "a primeira investidura", agora é "a
investidura". "A investidura em cargo ou emprego
público depende de concurso público.' Isto signi-
ficaria, à primeira vista, que nenhum provimento,
salvo dos cargos declarados de Comissão de con-
fiança, poderia ocorrer sem a realização de con-
curso público. A mesma regra aplicar-se-ia a em-
pregos e funções pois ela é abrangente, destinan
do-se tanto 'a administração direta quanto a mdi
reta.

Uma primeira dúvida assaltou o espírito de
muita gente: e as carreiras? Como fazer o provi-
mento dos cargos organizados em carreira?

A constituição prestigia as carreiras de tal
modo, que deixa entender que os cargos não podem
mais, na administração pública, organizar-se a
não ser em carreiras. Essa e outra observação que
quero submeter aos nossos debatedores.

E os cargos internos? Como sabem, o concurso
interno tem sido um dos instrumentos mais efica-
zes de enriquecimento da administração pública.É
o concurso que procura valorizar a chamada "Pra-
ta da Qasa", mas, à primeira vista, o concursoin
terno já não seria mais possível, em face da no-
va redação do inciso II. Posso informar aos
Senhores que o encaminhamento da emenda que reti
rou do inciso II a expressão "primeira" ar
tiu de Belo Horizonte já na fase final de discu-
sao do projeto, embora tivesse sido apresentada
por um Senador do Paraná. E a inspiração parece-
me que foi a de eliminar os concursos internos.
Se esse inciso impede a realização dos concur-
sos internos, estará impedindo - eu diria, lamen
tavelmente - a utilização de um dos instrumento
mais fecundos de racionalização da administração
publica, que é a readaptação, porque a readapta-
ção e o mecanismo com que se corrigem os desvios
de função na ãdininistração pública. É um instru-
mento que, do ponto de vista técnico, não é sus
cetivel de censura. Numa primeira interpretação7
estou dizendo isso, porque é um assunto que está

sendo pesquisado, está sendo examinado em profun
didade, e é possível que, dentro de algum tempo,
as conclusões já venham à tona nos pareceres ou
na manifestação da doutrina. Esse é um assuntoda
maior relevância.

Outra observação é a de que nem todocargo
declarado de confiança ou em comissão será cargo
de livre exoneração. Isso se compatibiliza na no
vã Constituição. A idéia não chega a ser exata-
mente nova, mas na Constituição atual dá-se ênfa
se a ela tendo em vista que se ajusta plenamente
à meta constitucional de organização do serviço
público em carreira. Logo, nada mais natural e
coerente que a Constituição, permitindo e estimu
lando a implantação do regime e do sistema de
carreiras na administração pública, alcance tam-
bém as chefias, fazendo com que o funcionário se
ja guindado ao cargo de chefia por força de uma
carreira. Isso significa um dos passes mais avan
çados no rumo da racionalização da administração
pública, pelo menos no plano doutrinário. É isso
que se pode deduzir (lo rtiao 37 inciso IV, no que
tange á convocação do aprovado em concurso públi
co para assumir cargo ou emprego na carreira.

O artigo 37,inciso IV, conduz-nos, segundo nosso
entendimento, a admitir que todos os cargos orga
nizar-se-ao em carreiras.

Ainda no 1'itigo 37, há que salientar os incisos
VI e vii, que, acredito, serão objeto de análise
do Prof. Roberto de Carvalho, uma vez que tratam
do direito à livre associação sindical e à greve
É assunto novo sobre o qual há uma expectativa e
norme por parte de todos.

O arqigo 37,inciso IX, ., distingue-se do artigo 106
da antiga Constituição, que permitia a contrata-
ção de servidores em função da temporariedade do
serviço ou então da sua natureza técnica e espe-
cializada. Na atual Constituição, o arti qo 37,X,
dá redação diferente, dizendo que a lei estabele
cerá os casos de contratação por tempo determina
do para atender à necessidade temporária de ex-
cepcional interesse público. Alterou-se, portan-
to, o fundamento da contratação, e esta será a
nica hipótese em que ela poderá ocorrer, porque,
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segundo o nosso entendimento, o regime jurídico
único do servidor deve ser o estatutárjo.Como sã
hemos, é o regime unilateral.
O artigo 37, XI, contêm uma novidade que é o limi

te máximo de remuneração, ou seja, a relação de
valores de que todos estamos a par, inspirada na
conhecida imagem do "marajá".
O artigo 37,XIV atentou para as chamadas "grati

ficações em cascata" ou "repicão", coibindo, ve-
dando acréscimos pecuniários mediante esses arti
fic los.	-
O artigo 37, XV contém outra novidade de grande

importância: a irreduti)ilidade de vencimentos.
Até a última Constituição, o funcionário públi-
co não tinha direito subjetivo ao vencimento,que
poderia ser reduzido. Agora, a nova Constituição
assegurou a irredutibilidade de vencimentos.

O artigo 37, XVI Contém novidade salutar. No exa
me das acumulações proibidas, dispensou o requisi
to tradicional da administração pública brasilei
rã que é a correlação de matérias. Trata-se de
assunto delicado com dificuldades enormes, insu-
peradas e insuperáveis na doutrina e na jurispru
dência. A nova Constituição manteve, exclusiva-
mente, dentro das hipóteses permitidas) o requisi
to da compatibilidade de horários.
O ãrtigo 37, XVll 1 estendeu a proibição de acu-

mular não apenas às empresas estatais, socieda-
des de economia mista ou empresas públicas, mas
também às fundações, com o que dirimiu um proble
ma que se vinha arrastando. Todos sabemos que,du
rante bastante tempo na administração brasileira,
foi permitido ocupar uma função ou emprego em
uma fundação sem que se incidisse, com isso, na
regra de acumulação proibida. Foi um expediente
ou mecanismo de que o Poder Público Federal se
utilizou oara possibilitar que assessores de al-
to nível pudessem participar da atividade gover-
namental em mais de uma posição, recolhendo daí,
também, uma retribuição ou compensação pecuniá-
ria melhor. Agora, isso já não é permitido	às
fundações.

O *ttigo 40,cto sabem , dispõe sobre a aposenta
dona de urna forma bastante liberal. Ele acres-

centou às hipóteses de aposentadoria outras, fun
dadas no simples tempo de serviço ou então na i-
dade, em um caso com proventos integrais e em
outro proporcionais. O elenco das hipóteses de
aposentadoria se alongou bastante. Esse é um as-
sunto muito mal pesquisado entre nós. Sempre de-
sejei conhecer as consequências que o Poder Pú-
blico vai sofrer dentro de 20 anos, quando esta-
rá extraordinariamente crescido o número de ser-
vidores aposentados com idade entre 40 e 50 anos
e com uma perspectiva de vida ainda de 20 anos,
como podemos prever. Eles estarão na plena
fruição de sua capacidade de trabalho e já apo-
sentados. Trata-se de um problema que, ao meu
ver, ainda não foi examinado suficientemente.
De qualquer modo, tendo sido ou não feita a

perquisa, a regra constitucional acolheu tendên-
cia liberalizante. Tive oportunidade de examinar
o relatório aprovado na última reunião da Organi
zação Internacional do Trabalho, realizada na se
mana anterior, em Genebra. Nesse seminário inter
nacional, um professor de Belo Horizonte, Vicen-
te de Paula Mendes, foi um dos representantes do
Brasil. Tive então oportunidade de conhecer o
problema da aposentadoria na maior parte dos pai
ses de projeção mundial. O assunto é tratado di-
ferentemente da maneira acolhida pela nossa Cons
tituição.

O artigo 48 tem una seção dedicada ao servidor
militar, o que é uma novidade muito boa e que
deve ser saudada. Há também uma inovação no artigo
40, § 59 :A pensão agora corresponde 'a totalidade
dos proventos da aposentadoria ou vencimentos do
funcionário falecido.Eu gostaria de pedir a aten
ção de todos para o artigo mais importante, prova-
velmente, desta Constituição relacionado com es-
ta matéria. Refiro-m, ao artigo 169, parágrafo úni
co. Queria pedir que todos nós refletíssemos bas
tante sobre ele:" A concessão de qualquer vanta-
gem ou aumento de remuneração, a criação de car-
gos ou alteração de estruturas de carreiras, bem
como a admissão de pessoal a qualquer título por
órgãos e entidades da administração direta ou in
direta (logo, as estatais estão incluídas), in-
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clusive fundações instituidas e mantidas pelo po
der público, só poderão ser feitas:

1 - Se houver prévia dotação orçamentária;
II- Se houver autorização específica na lei

de diretrizes or ç amentárias,ressalvadas as empre
sas públicas e as sociedades de economia mista".

Os senhores verificam que a administração dj
reta e indireta, as autarquias, fundações-e sa-
bemos que o número destas últimas é bastante ele
vado - todas elas estão sujeitas a esta regra,
que é rígida ao extremo. Como se pode inferir do
artigo 169,parágrafo único, nenhum cargo será cria
do em qualquer fundação ou autarquia sem que o
Congresso Nacional autorize a criação desse cargo -por que é importante isso?

É importante,porque é da tradição do nosso
direito que as autarquias, por serem autônomas,
por realizarem sua própria gestão financeira e
administrativa, disponham sobre sua própria admi
nistração de pessoal, podendo inclusive institu-
ir o seu próprio regime de pessoal.

Quem não conhece o chamado Regime Estatutá-
rio Autárquico?

O Regime Estatutário Autárquico é o regime
unilateral, porque estatutário, criado pela pró-
pria autarquia indepenteinente do Congresso, das
Assembléias Legislativas ou das Câmaras Munici -
pais.

Isso agora não é mais possível. Devo, no en-
tanto, assinalar um outro artiqo para o qual sei
que a atenção vai convergir. 2 O artigo 48, inciso
X : "Compete ao Congresso Nacional inciso X , acriação, a transformação e a extinção de cargos,
empregos e funções públicas."

Mas veja os senhores, ao mesmo tempo em que a
Constituição atribui ao Congresso Nacional a cria
çao, a transformação e a extinção de cargos, em
pregos e funções públicas, no artigo 51, inciso iv
atribui a_Câmara dos Deputados dispor sobre sua
organização, funcionamento, polícia, criação,
transformação, extinção dos cargos, empregos ou
funções de seus serviços e fixação da respectiva
remuneração.

Ao mesmoteiro em que a Constituinte atribuiu ao
Congresso Nacional competência exclusiva para
criar cargos,empregoS e funções etc.,reservou à
Câmara dos Deputados dispor corno lhe aprouver,so
bre criação dos próprios cargos.Isso também apa-
rece no que toca ao Senado,no artigo 52,inciso 13.
"Compete ao Senado Federal dispor sobre sua organiza
çao, funcionamento, policia, criação, transforma
ção ou extinção de cargos, empregos ou funções."

A propósito do regime unificado que é um dos
assuntos mais relevantes para esta manhã - e com
isso vou encerrando a minha exposição preliminar
--devo-lhes dizer que esse regime a que faz refe
rência o artigo 39, em seu "caput", a propósito
do regime único,o plano de carreira, a propósito
dos servidores da administração direta, autárqui
ca e fundações, excluidas as estatais, isto é,so
ciedades de economia mista, empregos públicos,
porque o regime delas é expressamente o da CLT,
como está no artiqo 173, § 19, gostaria apenas de
assinalar que esta unificação de regime atende a
um impositivo vocacional do nosso Direito Admi-
nistrativo.

Parece-me que está na experiência de todos
nós que o regime da CLT veio em socorro do admi-
nistrador que queria evitar o concurso público.É
evidente. Essa é uma das razões principais do re
gime celetista no serviço público: evitar o con-
curso público, porque as Constituições obrigam -
é da tradição do nosso Direito Constitucional -
o concurso público no caso do regime estatutário,
isso é dos cargos públicos.

Mas também o regime da CLT se instituiu no
regime público em nome da agilidade, em nome da
racionalidade do trabalho, em nome da maior efi-
cácia, em nome da mobilidade dos servidores, por
que entre nós há um estereótipo que é o do fun-
cionário público, que por mais grave que seja a
falta ou inflação por ele cometida, não sai	do
serviço público, não se consegue afastá-lo,	ao
passo que teoricamente o regime da CLT facilita-
ria muito isso

Mas a vivência, a experiência, comprovou a
incompatibilidade do regime celetista com o ser-
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viço público. O regime celetista não foi criado
para o serviço público, e há um argumento muito
simples que foi ganhando corpo, foi ganhando vi-
da e hoje não me parece que esteja merecendo con
testação. o regime celetista contratual de direi -
to privado, regime estritamente de direito priva
do, faz supor uma relação entre o empregador, o
Estado e o particular, como se esta relação fos-
se de direito privado, mas todos quantos nos de-
dicamos ao Direito Administrativo e à Administra
ção Pública sabemos que toda aquela atividade
que o poder público central toca torna-se pig-
mentada de conotação de direito público. Isto é
inevitável. Por quê? Porque há uma regra de :jue os
administrativistas gostam muito mesmo, uma regra
pela qual todo administrativista é apaixonado,se
qundo .qual,na Administração pública nenhuma palha se 'no
ve sem que vise a uma finalidade pública. Em ou-
tras palavras: pouco importa seja de direito pri
vado ou de direito público o regime. Estando pre
sente o Poder Público, estando presente a Admi--
nistração Pública, é inevitável, é inexorável que
o ato convirja para uma finalidade pública. Ora,
basta este dado para que os senhores verifiquem
que o servidor celetista vinculado ao Estado se
prende a este caráter fundamental da administra-
ção pública; ele não se liberta; nem ele, nem o
empregador. Aconteceu então que o regime celetis
ta foi caminhando em passos rápidos para a publi
cização, e a unificação dos regimes a que se su-
jeitam os servidores públicos é o reconhecimento
desta verdade. Alguns acham que a unificação po-
de fazer-se sob o regime celetista. Não acredito
que ela se possa fazer sob esse regime. Não ha
como fazer essa unificação sob o regime celetis-
ta. Alguns invocam em favor desse pensamento que
o regime unificado vai ser todo ele celetista,ba
seadosno artigo 114 da Constituição. Não vou de-
senvolver sobre o artigo 114, porque ele está con
fiado à belíssima inteligência do Prof. Ant6
fio Augusto. Gostaria de dizer que o artigo 114
tem esta redação: "Compete à Justiça do Trabalho
conciliar e julgar os dissídios individuais e co
letivos entre trabalhadores e empregadores,	a-

brangidos oá entes de direito público externo e
da administração pública direta e indireta dos
municípios, do Distrito Federal, dos Estados e
da União ..." Este artigo levou alguns a admiti-
rem que a unificação do regime deve-se fazer se-
gundo o regime celetista. Não acredito que assim
seja. Os senhores viram que o artigo 169 tem uma
participação muito importante a este respeito. A
propósito dos serviços essenciais - tema do
Prof. Antônio Roberto Pires - estou preparado
para ouvir uma observação muito séria que oProf.
Antonio Roberto Pires vai fazer nesta manhã.Gos
tarja de dizer que o Direito Administrativo tra-
dicionalmente coloca os serviços públicos ou no
campo dos chamados serviços públicos essenciais,
como,,por exemplo, distribuição da justiça, pre-
servação da ordem pública, exercício da fiscali-
zação sanitária ou então os coloca sob o título
de Utilidade Pública, como os serviços de transpor
te coletivo, de iluminação, de energia elétrica,
e de comunicação, que são serviços que, teorica-
mente, segundo a doutrina clássica seriam impor-
tantes, mas não essenciais. São importantes, mas
não decidem a sobrevivência do povo. Isso está,
graças a Deus, desmentido na atual Constituição.

Essa distorção é a que eu, na Escola de Di-
reito, como professor, faço uma referênCia,ConS
trangidamente, porque os autores ainda acolhem a
distorção,e esta não pode sobreviver e nem perma
necer.Quem conhece bem e vive de perto os proble
mas da região metropolitana, considera a impor-
tância, não apenas da utilidade mas da essencia-
lidade do transporte coletivo na região metropo-
litana, onde andar de ônibus não é somente útil,
mas é fator de sobrevivência. Isso mostra que a
Constituição deveria dar a esse serviço um trata
mento diferente e menciona-se expressamente no
artigo30, que trata dos municípios, menciona-se,
expressamente, o transporte coletivo como servi-
ço essencial. Mas isso é matéria sobre a qual
vai falar o Prof. Antônio Roberto Pires de Lima.

À propósito da administração indireta, já a-
diantei aos sen1resque aadministração acolheu a
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Iidistinção,e eu estou convencido de que o Direito
Público está permeando cada vez mais e mais o
campo da administração indireta, o mesmo campo
pertinente às estatais. E estou certo de que o
Prof. José Maria Dias, quando cogitar dessa ad-
ministração indireta e do problema das fundações,
ira,também referir-se aos órgãos autônomos, uma
experiéncia importante, acolhida no Decreto Lei
200, assunto sobre o qual, entre muitos outros,é
especialista o Prof. José Maria Dias, que tem a-
té trabalho escrito sobre esses órgãos.

Estou incumbido de, no fecho dos trabalhos
desta manhã, falar sobre os controles. Creio que
as considerações preliminares demarcaram o terre
no, deram o balisamento necessário ao que expla-
narei posteriormente. Peço desculpas por ter-me
alongado nesta fala inicial e, na condição de Co
ordenador, se me permite o Presidente, vou pas-
sar a palavra ao Prof. Antônio Augusto Anastasi
que discorrerá sobre o Regime Unificado. (-Palmas)

O PROF. ANTÔNIO AUGUSTO ANASTASIA - Exmo.Sr.
Deputado Delfim Ribeiro, DD Presidente da Mesa
dos trabalhos desta sessão; Exmo. Sr. Prof. Pau-
lo Neves de Carvalho, DD. Coordenador dos deba-
tes, meu ilustre mestre; colegas expositores,Prof.
José Maria Dias, Prof. Antônio Roberto Pires de
Lima; Vereador Roberto Carvalho.

Coube a mim a tarefa de fazer alguns comentá
rios sobre o Regime Único do servidor público,
conforme consagra nossa Carta Federal.

Todavia, com a natural dificuldade de falar
após o Prof. Paulo Neves de Carvalho,que, eviden
temente, como lhe é característico, esgotou o te-
ma. Gostaria tão-somente de complementar, se pós
sível, alguns aspectos abordados pelo Prof. Pau-
lo Neves.

A Constituição recém-promulgada atender aantj
gos reclamos de administrativistas e administra-
dores preocupados com a coisa pública e determi-
nou a unificação do regime jurídico do servidor
público.

Até então, nós víamos uma pluralidade de regi
mes jurídicos díspares, controversos que causa-

vam grandes males à administração pública.Em es-
pecial, a presença do regime da CLT importava em
gravame ao trato da administração pública.

Como bem já disse o Prof. Paulo Neves de Car-
valho,o ingresso no regime celetista fazia-se,em
regra, não pela via do concurso público. Observa
mos também que não havia controle pelo Poder Le-
gislativo da quantificação desses empregados re-
gidos pela legislação trabalhista. Da mesma for-
ma, o sistema regulatório era disperso, não ha-
via uniformidade. O sistema em si, igualmente,
eramuito mais oneroso para o Poder Público.

A todas essas mazelas, somavam-se ainda a pre
sença malsã do regime temporário, um terceiro ré
gime autorizado pela Carta passada.

Este quadro da Carta de 67 não era novo, por-
que antesdisto, nos regimes constitucionais an-
teriores, a administração pública sempre se va-
leu de regimes estatutários distintos para aten-
der às exigências do momento, os antigos extranu
meráriOS, diaristas, tarefeiros, entre outros. O
Constituinte de 88, observando que esta situação
não poderia perdurar, determinou de maneira cla-
ra, limpa, transparente, a unificação do regime
jurídico sob o pálio estatutário. O nome "estatu
tário" a esta altura já era um rótulo bastante
desmoralizado, não por sua natureza, mas pela sua
má aplicação. O regime estatutário, que se carac
teriza comoum regime não contratual, unilatera),
consoante à opinião uníssona de todos os autores
da doutrina administrativa, quer nacional, quer
estrangeira, é o regime mais adequado à adminis-
tração pública.

Descrito então o caos em que a administração
pública se encontrava às vésperas da promulgação
da nova Carta em relação aos seus servidores,de-
terminou a Constituição a unificação do regime.
Entretanto, deu às balizas a moldura do novo regi
me de direito único e expressamente determinou
que tal regime fosse estatutário. Mas, por evi-
dente, o regime único explícito no "caput" do
artigo 39, da flva Carta pode caracterizar-se pé--
lo traço estatutário, pelo traço não contratual,
pelo traço unilateral, porque até mesmo quando
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a administração federal despiu-se de seus últi-
mos pudores e baixou em 64 uma lei determinando
que todos os servidores fossem contratados pelo
regime celetista, salvaguardou o legislador fe-
deral alguns setores da administração cuja natu -
reza da função seria incompatível com o rêgime
contratual, com o regime trabalhista; por exem-
ço, os serviços de fiscalização, de arrecadação,
a carreira diplomática, as Forças Armadas,furões
que se revestem de características de poder do
império. O servidor recebe parcela de poder da
administração, do poder do Estado, para em seu
nome agir. Seria inconcebível um regime contratu
ai de partes teoricamente iguais para a execução
dessas tarefas. Daí a necessidade de um regime
unilateral, sendo que esse atributo é caracterís-
tico do denominado regime estatutário.

Entretanto, o Constituinte de 88, a meu ver dê
uma maneira muito feliz, observou que a realida-
de tática aproximava os servidores estatutários,
na prática diuturna, do regime celetista. ; Daí
por que,ao traçar os princípios que deverão nor-
tear a elaboração do novo regime único, expressa
mente consagrou determinados dispositivos que
são inseridos como garantias gerais do trabalha-
dor no artigo 79, também,como direitos e vantagens
a serem usufruídos pelos servidores no novo regi
me jurídico único. Teremos assim, sem dúvida, um
novo regime jurídico único, de natureza estatut
ria, de natureza unilateral, todavia bem mais
próximo daquele consagrado pelo diploma celetis-
ta.

Indaga-se ainda qual seria o âmbito do regime
jurídico único do servidor. A Constituição deter
mina no "caput" do artigo 39, que tal regime ser
próprio da administração direta, ou seja, da es-
trutura central do Podêr Executivo, como também
das autarquias e fundações, sem prejuízo da sua
presença nos quadros administrativos do Poder Le
gislativo e do Poder Judiciário, conforme já re-
zava a antiga Constituição. Entretanto, a admi-
nistração indireta, no que diz respeito às socie
dades dê economia mista e às empresas públicas es

tatais, está expressamente, por força do artigo
173, sob o pálio do regime trabalhista. Contudo,
quanto ao regime trabalhista das empresas esta-
tais, apesar de a Constituição dizer que se tra-
ta do regime celetista puro,nãO é o mesmo de
qualquer empresa privada. Trata-se de regime tra
balhistaqualificados porque não e qualquer um
que será contratado; há necessidade de concurso
público.

Os valores e salários não serão determinados
à revelia do patrão, como salientou o prof.Paulo
Neves, mas estarão condicionados a autorizaçaole
gislativa. Da mesma forma, não é permitida acumu
lagão remunerada nessas repartições. Esses exem-
plos demonstram que,embora sob regime trabalhis-
ta, as empresas estatais não se sujeitam ás mes-
mas normas que disciplinam as empresas privadas
em geral, mas sim a iin regím qualificado peculiar.

Por outro lado, seria interessante ressaltar
que esse regime único refere-se a cada unidade
da Federação. A União Federal terá seu regime ú-
nico, que será distinto dos de cada Estado da Fe
deraçao que, oor sua vez, serão díspares daque-
les dos municípios.

É óbvio que a Constituição Federal fez a prineira ml-
dura desse reqine único. As Constituições dos Estados farão
a segunda moldura e as respectivas leis que in-
troduzem o novo regime,que sem dúvida receberão
o nome de estatuto, descerão a detalhes sem
prejuízo de permitir às leis específicas de cada
carreira que serão introduzidas complementar
esse quadro, indicando os detalhes e especifici-
dades de cada uma dessa situações.

O regime único não foi introduzido sozinho,ao
contrário, foi trazido à colação pela Constitui-
ção de 88.

Pelo sistema de carreira,teríamos no ámbitode
cada esfera política-União, Estados eMunicípios -
leis que 'consagrariam, 'sob o primado do res-
pectivo regime jurídico único, aquele determina-
do sistema de carreira. No caso de Minas Gerais,
por exemplo, teremos leis especificas com rêla-
ção à carreira médica, jurídica, às funções admi
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nistrativas da Polícia Militar, Polícia Civil,M1
nistérios públicos e outras.

Outra questão relativa ao Regime Político Üni
co é pertinente à sua implantação. O artigo 24 do
ato constitucional das disposições transitor ias
determina que a União, os Estados Federais e os
Municípios deverão, no prazo de dezoito meses,
contados da promulgação da Carta Federal, ou se-
ja, sob prazo a expirar-se em maio de 1990, cui-
dar da unificação do regime e da implantação do
sistema de carreira.

Essa norma determina a atuação da administra-
ção.

Surge daía primeira dúvida: com relação à
União, não há problema, porque a Constituição Fe-
deral já está pronta. Porém com relação aos Es-
tados, a Constituição Estadual deverá estar ela-
borada tão-somente em outubro de 89. Teremos seis
meses para a elaboração do regime, sob pena de
elaborarmos regime único e planos de carreira que
poderiam estar em desacordo com os ditames da Car
ta Federal.

Com relação aos municípios, a questão é mais
grave, porquê os prazos serão coincidentes. Na
medida em que a Carta Orgânica deverá estar ela-
borada seis meses após a promulgação da Carta Es
tadual, torna-se inexeqhível o cumprimento, no
tocante aos municípios, do artigo 24 das disposi-
ções transitórias.

Antes de encerrar, gostaria de observar algu
mas questões polêmicas com relação ao regime ju-
rídico único. O Constituinte de 88, sem embargo
da Carta que nos foi legada, de altíssimo nível
técnico, em especial na parte das garantias	e
direitos individuais, cometeu imperfeições, ao
tratar de maneira diversa do mesmo assunto,abor-
dando as fundações, por exemplo, de quatro oucin
co modos, diferentes, conforme lembrou o Prof.
Paulo Neves. O Prof. José Maria Dias dissertará
sobre o assunto e provavelmente comentará esses
prismas variados. Por isso, seria interessantec±
servar que, ao passo que a Constituição expressa
mente adota o regime único e indica que esse rei
gime será estatutário, como citou o Prof. Paulo
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Neves, traz em si também um dispositivo que é o
de número 14, de difícil interpretação, a nos
propor um desafio, pois que unifica sob a juris-
dição da Justiça do Trabalho o julgamento dos
dissidios individuais e coletivos entre traba-
lhadores e empregadores, incluindo os que tive-
rem como pólo empregador a Administração Pública.

ora,, como é possível, e me parece uma das ques
toes mais delicadas, compatibilizar esse disposi
tivo com o regime jurídico único. Parece-me que
tal dispositivo só terá validade enquanto houver
algum celetista na administração direta, autár-
quica e fundacional.

Além da dúvida relativa ao artigo 114, nós p0
demos observar outras questões graves com rela-
ção a esse regime. Em primeiro lugar, o regime
previdenciário, porque na maior parte das vezes
os atuais servidores da administração pública já
vêm há muitos anos, sob o regime celetista, con-
tribuindo para o sistema federal da Previdência.
De súbito, com a unificação do regime, sob o con
trole do Estado, haverá urna sobrecarga tremenda
sobre a estrutura do IPSEMG e do Tesouro do Es-
tado, a ser cuidadosamente estudada pelos auto-
res da futura Constituição do Estado, responsá-
veis pela adoção desse regime em Minas Gerais.

Temos ainda outra questão, relativa ao ingres
so dos atuais servidores do regime único. Quanto
àqueles já estatutários e com investidura atra-
vés de concurso públiconão há nenhum problema,o
mesmo podendo ser dito sobre aqueles que contra-
tados sob o regime celetista estejam há mais de
cinco anos no emprego, os quais,por força do ar-
tigo 19 das Disposições Transitórias, adquiriram
também estabilidade. Se bem que a Constituição
Federal, de modo inovador, pela primeira vez alte
rou as tradições, conceitosde estabilidade e e-
fetividade. O servidor terá estabilidade antes
da efetividade, o que para os cultores do Direi-
to Administrativo é pelo menos estranho. Entre-
tanto,a dúvida maior diz respeito àqueles servi-
dores que entraram no Estado sem concurso públi-
co, sob o regime trabalhista e que ainda não te-
nham cinco anos. A situação deles talvez	seja
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resolvida por força daqueles concursos a que alu
dem os parágrafos do artigo 19 das Disposições
Transitórias. Esses concursos teriam validade pa
ra efetivação. Trata-se, enfim, de questão que
deverá também merecer atenção do Constituinte Es
tadual.

E,por fimoutra dúvida mais afeta ao trato da
legislação federal é o destino dos depósitos do
fundo de garantia daqueles servidores da adxninis
tração direta e indireta dos Estados e municí-
pios que estão sob o regime trabalhista.Hoje, fi
gura como uma das hipóteses de levantamento desse
fundo a passagem para o regime estatutário. Toda
via, diante do montante, do vulto, da grande quan
tidade de servidores nessa situação, com certeza
o legislador federal tratará brevemente de dar
outra disciplina a esse assunto.

Muito bem, eu gostaria então de parar por a-
qui. Acredito que na fase dos debates esses te-
mas voltarão a surgir mais interessantemente,tefl
do em vista que o regime jurídico único, a meu
ver, bem como das regiões metropolitanas, são na
verdade os maiores desafios a merecer a atenção
do Constituinte mineiro.

Muito obrigado.
O DR. PAULO NEVES DE CARVALHO - Antes de dar

a palavra ao próximo expositor, eu qostaria
de lembrar os títulos já numerosos que o Prof.
António Augusto Anastasia acumula na pesquisa e
no ensino.

O Dr. Antônio Auqusto 1nastasia é bacharel em Direi-
to pela UFMG, completou o curso de Mestrado na
Universidade, está concluindo a dissertação para
obter o título de Mestre, está escrevendo sobre
o Regime Trabalhista no Serviço Público. Como
véem,é um assunto pelo qual ele se apaixonou mes-
mo. Membro da Comissão Permanente de Legislação
Tributária da Associação Comercial de Minas Ge-
rais, Diretor Adjunto do Departamento de Assis-
tência Jurídica da Universidade Federal de Minas
Gerais, Assessor do Presidente da Academia Minei
ra de Direito, Gerente-Técnico do Centro de De:
senvolvjmento de Administração da Fundação João
Pinheiro.

Passo agora a palavra ao ilustre Vereador Ro-
berto de Carvalho, que vai falar sobre sindicali
zação. Ele é Administrador de Empresas, Presiden
te da ASPE por dois mandatos, sendo hoje o seu
Vice-Presidente, fundador e Presidente da Coorde
nação Sindical, Diretor da CUT, Vereador eleito
para o mandato 89/93, aliás, não apenas èleito,
mas o mais bem votado em Belo Horizonte. Trata-
se de um ilustre sindicalista, técnico e muito
interessado nas questões que envolvem o servidor
público.

Antes de dar a palavra ao nosso ilustre expo-
sitor, gostaria de assinalar que neste auditório
entre outros, estão presentes três professores
com os quais tenho tido a oportunidade de conver
sar detidamente sobre os problemas que hoje abor
damos. Vendo-os aí atentos, refletindo sobre es-
ses temas, gostaria de homenageá-los, mencionan-
do-lhes a presença. Refiro-me ao Prof. Indem-
burgo Pereira Diniz, ex-Presidente da Fundação
João Pinheiro e empresário instituidor, pratica-
mente, do Banco de Desenvolvimento de Minas Ge-
rais, uma figura ilustre por todos os títulos. O
Prof. José Augusto Pereira Pedras, Assessor
desta Assembléia, Professor de Direito na Católi
ca, interessadíssimo nos assuntos administrativo,
e o Prof. Alberto Guimarães Andrade, também
Professor de Direito Administrativo na Católica,
além de membro do Serviço Jurídico da TELEMIG.

Com a palavra, então, o Prof. Roberto de Car-
valho.

O PROF. ROBERTO DE CARVALHO - Membros da
Mesa e colegas presentes, antes de entrar no te-
ma Sindicalismo, gostaria de dizer que achoim-
portante a discussão de temas pertinentes à admi
nistração pública, principalmente hoje, em Minas
Gerais, onde ela está sendo massacrada, onde os
servidores públicos estãosendo praticamente di-
zimados, onde hoje não há o menor respeito pelo
serviço público, pela coisa pública. Gostaria de
sugerir ao Legislativo, através do Presi-
dente da Mesa, que façamos outros de-
bates, independentemente do processo constituin-
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te mineiro, a respeito desse tema, tão relevante
para o nosso Estado.

Acho maravilhoso poder ouvir um apaixonado pe
lã Administração Pública, como o Prof. Paulo Nves.	 -

Inicio a minha participação nesse painal lem-
brando oartigo37 da Constituição Federal, a fim
de que a partir dele possamos ilustrar a visão
distorcida que o atual Governo mineiro tem a res
peito da administração pública. O artigo 37 da
Constituição, cujos princípios o Prof. Pau
lo Neves enfatizou muito bem, diz: "administra-
ção pública direta, indireta ou institucional de
qualquer um dos poderes da União, dos Estados,do
Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos
princípios da legalidade, impessoalidade, morali
dade e publicidade."

Este Governo enviou uma mensagem, sob o nome
de Reforma Administrativa, no ano passado, quan-
do esse texto ainda estava em discussão em nível
de comissões, e um dos itens da chamada Reforma
Administrativa diz o seguinte: "a administração
pública, ernnível de Estado, obedecerá aos prin-
cípios da legalidade, impessoalidade, moralida-
de e publicidade, exceto para os casos de resci-
são de contrato." Quer dizer, quando se trata de
demitir servidores públicos, não precisa de mora
lidade, de legalidade, não precisa de nada. Acho
que isso retrata bem a visão que este Governo tem
a respeito da administração pública. Isso é um
absurdo. Como se vê, os próprios servidores pú-
blicos têm participado da luta pela moralização
e pela profissionalização do serviço público.

Os próprios servidores públicos que estão aí,
no Plenário, muitos deles participaram desta lu-
ta, não só com objetivo salarial, mas também em
prol da moralização do serviço público.Eu gosta-
ria de dizer isso,porque acho que é um aspecto
fundamental..Sem que lutemos por isso,a Consti-
tuição,que trouxe significativos avanços,de nada
valerá.Vamos ter muita luta, mesmo que a Consti-
tuinte Estadual avance.Mesmo que a nova Consti.
tuição importe significativos avanços para a ad-
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jnistraÇão pública, teremos que batalhar sempre,
para garantir novas conquistas e para assegurar
eficácia aos textos legais.TemoS que lutar muito
para que haja uma administração pública em Minas
Gerais, realmente dentro daquilo por que cada um,
na sua área, lutou.A respeito da Sindicalização, que é o tema
de minha exposição, acho que o interessante é
abrirmos o debate que teremos posteriormente. O
que a Constituinte fez a esse respeito foi reco-
nhecer um direito que, na prática, já havíamos
conquistado.Inclusive nós estávamos na sessão
que discutiu, decidiu e votou, na fase final, e
a palavra unânime de todos aqueles Constituintes
que defenderam o direito de sindicalização foi
exatamente neste sentido.Quer dizer, a sindicali
zação e o direitO de greve foram conquistados pe
los próprios servidores públicos,Cabendo apenas
aos Constituintes reconhecer, no texto Constitu-
cional, aquilo que, na luta, os servidores já ha
viam conciuistado.

Relativamente ao histórico das lutas, o pro-
fessor citava a OIT.Em 1949, tivemos a Convenção
87 da OIT,que consagraa liberdade e autonomia
sindical e o direito à sindicalização dos servi-
dores públicos.Convélfl assinalar que essa conven
ção ainda excluía os militares, sendo que posteriorrneii
te  51 abrangeu esses servidores .O interessante
que o Brasil foi um dos signatários na Convenção
87 da OIT e, até hoje, essa convenção ainda não
foi ratificada.Tem que ser ratificada pelo Con-
gresso Nacional.FOi enviada para o Congresso des
de o Governo Dutra e ainda continua lá. Não so-
em função da grande luta de todos os trabalhado
res pela liberdade e autonomia sindical como,pa
ticularmente,em benefício da organização dos tri
balhadores do serviço público,é imprescindível
que seja ratificada essa convenção da OIT. Quer
dizer,se a convenção tivesse sido ratificada pe-
lo CongressO,ela teria, automaticamente,consagra
do os nossos direitos 'ã sjndicalização,e toda
estrutura sindical atual cairia por terra.É exa-
tamente por isso que ela não foi foi ratificada
até hoje.E,em face disso, tivemos,ao longo do
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tempo, muitas lutas voltadas para a sindicaliza
ção combatendo de forma permanente.Na realidade,
o sindicato é uma das maiores conquistas que os
trabalhadores alcançaram no mundo, significando o
principal núcleo de organização da luta pelos di--
reitos trabalhistas em cTeral. No Brasil tivemos
o incremento dessas lutas, principalmente no fim
da ditadura de 1964.Em 81,conseguimos que o Con-
gresso Nacional se posicionasse de forma mais cia
rã sobre o assunto.Nós tiramos -daí exatamente o
seguinte: o direito à sindicalização na maio-
ria dos países capitalistas da Europa é um direi
to que não há necessidade de constar na Consti-
tuição porque é considerado um direito natural.A
convenção 87, em quase todos os países do mundo
já foi ratificada, tanto nos países do bloco so-
cialista quanto nos países do bloco comunista.

São poucos os países que não a ratificaram. Na
América Latina, apenas o Paraguai, o Brasil e
mais um ou dois. Pouquíssimos ainda não ratifica
ram a 87.Mas nós alcançaremos éxito.Vamos con-
quistar na prática o nosso direito à sindicaliza
ção. Vamos transformar nossas entidades de clas-
se em entidades com caráter sindical- instrumen-
tos de luta na defesa dos nossos direitos.

Em Minas, particularmente,tínhamos em 81 ape
nas cinco entidades que lutavam efetivamente den
tro dos princípios,corn caráter sindical.passamos
a construir as entidades a partir de órgãos que
fossem realmente de base, que fossem independen-
tes.Crande parte das nossas associações represen
tam apenas uma cateaoria nrofissional.Outras são
clubes recreativos ou entidades assistencjaljs.
tas. Há também entidades que representam segura-
doras, apenas para representar interesses das
próprias seguradoras que, na prática, são corre-
toras.

Trabalhamos desde 1981 e até o início do Go--
verno Newton Cardoso nós tínhamos vinte e nove
entidades.

Depois eu quero externar rapidamente um pou-
co da experiência da coordenação sindical,jnclu_
sive com relação ao serviço público. Entendemos
que todos nós somos servidores públicos, sejamos

da administração direta ou da administração mdi
reta. A organização dos trabalhadores se dá na
relação com o patrão, que é o Governo do Estado.
o serviço público é uma autêntica desordem.Coflh
cemos isto muito bem.HOje temos muita dificulda-
de em imaginar como se fará a organização do siri
dicato - se será único ou por órgão.Há muita con
fusão, mas acho que a confusão decorre da pró .

-pria bagunça generalizada em que se transformou
o serviço público.Nó5 não somos culpados por essa
bagunça; por outro lado, somos as vítimas.O fun-
cionário público é o bode expiatório de tudo. Há
toda uma cultura dirigida à desmoralização do ser
viço público e,conseqüefltemente, do servidor pu-
blico. Ano passado tivemos um trabalho intenso
no sentido de extirpar esse engodo, essa mistif 1

cação.Para abordar a organizaçãO,teríamos que si-
tuar rapidamente a questão do serviço público.Te
mos as autarquias e as fundações,que deveriam ter
autonomia. Na prática elas não têm nenhuma auto-
nomia, nem administrativa nem financeira.

O que é comum ao servidor celetista e ao es- -
tatutáriO é que todos são prejudicadoS.QUafldO in
teressa ao Estado, o celetista é celetista.Em ou
tro momento, não valem as regras dos dissídio tra
balhista. Esse Governo não cumpriu nenhum dissÇ-
dio trabalhista. Nada do que foi decidido nos Tri
bunais.Neflhum acordo feito na Justiça do Traba-
lho, abrangendo Fundações ou empresas, teve,efe-
tivamente,o cumprimento por parte do Governo.

A própria instituição das fundações, empre-
sas e autarquias que, em tese têm um sentido, na
prática, muitas vezes ocorria, e ocorre ainda, em
função de interesses politiqueiros. Além disso,
há também outros fatores.

Vemos, portanto, que os vários regimes e tra-
tamentos diferenciados, bem como a questão das
admissões geram uma confusão genera1izada.Defe1
demos um plano de carreira, um regime único e,in
clusive, uma tabela única, logicamente espec i fi-

ca adequada a cada órgão.
Vale lembrar que o plano único não é aquele

que enquadra todos, mas o que é capãz de atender
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às peculiaridades de cada setor.
É oportuno dizer-em um adendo sobre o que fa-

lou o Prof. Paulo Neves sobre admissões por con-
cursos públicos ...que sempre defendemos, intransi
gentemente, em toda campanha salarial, a admis-
são através de concurso público. A admissão por
esta forma precisava ser preceituada em primei-
ro plano, estabelecendo-se um regime único para
todos. Sempre nos manifestamos contra contrata-
ções temporárias. Defendemos um planejamento sé-
rio, uma administração pública moderna, eficien-
te, que eliminasse a necessidade de convocações,
até mesmo no setor do magistério. Mas nunca ti-
vemos uma discussão em nível institucional,em fun
ção da população, a fim de proceder a um levanta
mento das necessidades dos serviços públicos e
de seus quadros funcionais. Isso nunca foi feito,
embora o atual Governo tenha falado em fazer um
cadastro, o que não se concretizou até o momento

Gostaria de relatar um caso ocorrido quando
estávamos em negociações com o Governo. Na pau-
ta de reivindicações constava o item de admis-
sões somente através de concurso público. Então,
um Secretário de Estado disse que estávamos que-
rendo "comunizar" o Estado, e que o Governador ti
nha o direito de contratar quem ele quisesse.

Na área de saúde, todas as demissões ocorri-
das recentemente foram feitas a pedido de politi
cos, donde se verifica que o servidor virou uma
mercadoria de venda, de troca. Isto é um absurdo

As demissões eram feitas sem nenhum critério,
bastando as assinaturas do Governador, através de
pedido de Deputado. Isso ocorreu sobretudo na Se-
cretaria de Saúde, e temos documentos que com-
provam tais irregularidades. Há até mesmo o ca-
so de um Deputado que pediu a cabeça de um servi
dor, mas o político era de uma região em que ha-
via a força de outro político também do mesmo
partido do Governo. O segundo foi ao Palácio da
Liberdade e falou com o Governador que aquele
funcionário cuja demissão havia sido pedida era
seu cabo eleitoral, O Governador então disse que,
corno já o havia demitido, não p.deria voltar a-
tras. O que poderia fazer era demitir outro fun-

cionário ligado ao primeiro político. E autori-
zou, de fato, a demissão de outro funcionário.

Diante disto, como falar nos princípios da mo
ralidade e legalidade da administração pública,
quando o jogo é este?

Sob esse enfoque, de defesa dos aludidos prin
cipios de Direito Administrativo, é que tentamos
colocar a questão da nossa organização, do nosso
sindicato. Após fazermos as considerações que
julgávamos necessárias sobre este tema, podere-
mos agora tratar da problemática do servidor e
da busca da sua identidade.

Como já disse, a nossa organização sempre te-
ve dificuldades deste gênero, impedindo-se propo
sitadamente que ficasse clara a fisionomia	do
funcionário.

Afinal,' para quem não tem compromisso com a
administração pública, com o próprio povo, quan-
to maior a desorganização, melhor. Não interessa
o funcionamento da administração pública,	nem
tampouco o zelo pela coisa pública, pelo dinhei-
ro dopovo.

Há interesse apenas no funcionamento de deter
minadas áreas, em razão dos dividendos econômi-
cos e políticos que possam gerar. O imediatismo
da visão administrativa e o desprezo pelos verda
deiros interesses da população são uma constan-
te nesse Governo, que descurou do planejamento e
eliminou as atividades de pesquisa, encarando-as
em sua miopia, como supérfluas.

O arrocho salarial foi algo pensado para ani-
quilar a administração pública, para que os ser-
vidores gabaritados, de alto nível, capazes de
questionar a falta de escrúpulos, pedissem demis
são.

A trilha rumo a nossa plena organização apare
ce, pois, repleta de dificuidades,em funç ão do
que está aí, do quadro caótico em que nos acha-
mos. Diante de tudo isso, como ficará o nosso
Sindicato? Nossa opinião é a de que contaremos
três entrâncias, três âmbitos autônomos de
articulação no plano federal, estadual e unici-
pai. A nossa Carta consagra inclusive o princí-
pio da autonomia dos Estados e municípios.Assim,
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cremos que esse ponto de vista está ajustado ao
regime federativo que adotamos constitucionalmen
te.

Temos aqueles que defendem um sindicato único
englobando empresa, autarquias e fundações. Te-
rnos os que defendem que a nossa organização seja
feita através de um sindicato por área, por exem
plo, o Sindicato dos Servidores Públicos Estadu-
ais da área da Saúde, da Educação, reunindo as-
sim todos os órgãos relacionados com esta ativi -
dade. Temos os que defendem o sindicato por ór-
gão, por exemplo, o Sindicato dos Servidores Pú-
blicos da Secretaria da Educação ou da Secreta-
ria da Saúde.

Hoje, a estrutura da Coordenação Sindical é
coerente com sua própria construção, que partiu
da organização por órgão, articulando a luta no
conjunto. Ela funciona corno se fosse a federação
dos servidores públicos estaduais, num modelo
completamente diferente da estrutura sindical es
tadual. Por este modelo oficial, verticalizado,
há as confederações e as federações,e quem vota nes
tas últimas são os presidentes dos sindicatos,en
quanto quem vota nas confederações são os presi-
dentes das federações. Esse é o modelo que nós
chamamos corporativista e fascista, copiado por
Getúlio Vargas da Carta de Mussolini. Quem ele-
ge a coordenação é a diretoria eleita,através de
congressos.

fln nível do funcionalismo público, defendemos
que a nossa organização passe por duas coisas,já
que hoje estamos numa etapa intermediária. Temos
que partir do que nós construímos com nossas lu-
tas e levando em conta a nossa realidade. Há no
serviço público uma realidade cultural peculiar
de cada órgão e que é muito forte. Existe ainda
muito espírito de corpo. Tivemos uma greve na Se
cretaria da Fazenda, onde havia o interesse dos
fiscais, dos celetistas e do quadro estatutário
daquela Secretaria, e isso não mudou muito. Mas
acho que é a prática que nos fará vencer isso. A
proposta da Federação visaquebrar este coopera-
tivismo. Isso, aliás, está dentro do que o
Prof. Paulo Neves colocou, porque no serviço pú

blico temos que lutar pela transformação global
da administração pública. Acho que ninguém mais
do que nós deve lutar, tendo por base esses pa-
rãmetros mencionados pelo professor, por uma rea
profissionalização do serviço público, pela pre-
valência dos princípios da moralidade, da impes-
soalidade etc.

O professor falava dos cargos de chefia. Nós
sempre defendemos isso. Quer dizer, o conceito
do cargo de chefia hoje é o de "pucha-saco", do
apadrinhado 

Político e não daquele que por sua
honestidade e competência profissional deveria
exerce-lo;aS qualidades requeridas para a ocupa-
ção de um cargo de chefia não se referem a apti-
dão técnica e moral, mas a força política sufi-
ciente para "bancar" a indicação.

Partindo do que já construímos, conquistamos
até agora o segiiinte: temos alguns dirigenteS,CO
mo a Gerondifla e outros diretores daAssociação
dos Servidores do IPSEMG, que hoje já se trans--
formou em Sindicato dos Servidores do IPSEMG, as
sim como a do Tribunal de Contas que também se
transformou.

Nesse primeiro momento, nossa proposta é
transformar as associações em sindicatos, já que
na práticaelas funcionam corno se realmente o
fossem. Só não têm o nome de sindicato.

Temos que transformar as nossas entidades e
sindicatos, de forma que a coordenação funciona
como federação.

Uns dizem: isso provoca diluição. Não.	Não
dilui. Temos que entender que as grandes lutas,
como uma campanha salarial, por exemplo, envol-
vem todos os servidores públicos, todos os ór-
gãos da administração direta e indireta, deven-
do-se articular a luta para a obtenção dessas
conquistas.

Agora, cada sindicato, por órgão, trabalhaa
questões específicas dos seus filiados, enquan-
to vamos lutando para chegar a um segundo está-
gio: os sindicatos por área de serviço ou talve
até um sindicato único, organizado em âmbito es-
tadual. Achamos que não se pode partir de urna e

36	 37



trutura que venha de cima, que não tenha nenhum
embasamento e que não corresponda aos avanços 0,as
categorias.

Quero citar como exemplo a Associação dos
Servidores do Sistema Operacional da Saúde, que
criamos e que, em tese, deveria representar os
servidores da Secretaria de Saúde, da FHEMIG e
da FUNED. Na prática, temos uma associação
FHEMIG e outra na FUNED,e a Secretaria da Saúc.e
representa bem e com legitimidade os servidores
da Secretaria. Mas a FHEMIG continua com uma re-
presentação no nível de associação, e a FUNED tam-
bém. Não adianta querermos dar um passo além c.o
que alcança a perna. Não estamos preocupados com
a organização no papel e sim, com a organização
real que estamos construindo e vamos fazer avar.-
çar, assim como o direito de greve que consegui-
mos, na prática.

Em todas as greves que fizemos nos serviços
essenciais-FHEMIG e Pronto-Socorro -,nunca os
serviços essenciais deixaram de atender os cases
de urgência.

Defendemos o direito irrestrito de greve,rnis,
lógico, dentro da responsabilidade, tal como na
frase: liberdade com responsabilidade, pois a li
berdade pressupõe a responsabilidade.

Para nós o fundamental é que aprimoremos a
consciência da organização, para que possamos con
tinuar com as nossas conquistas.

Penso que o melhor é discutirmos amplamente
as dúvidas, ouvindo pessoas, pois elas perguntari
têm dúvidas e, muitas vezes, as soluções.

Em todos os debates que fazemos, rio nível fe-
deral, estadual ou municipal, as dúvidas são co-
muns e existem mais ainda em Minas.

Hoje, a situação do funcionário público e Ta
administração é um caos que não tem tamanho. Ano
tei uma frase do Antônio Augusto que achei inte-
ressante e cito agora: " A administração fece
ral despiu-se dos últimos pudores." Ora,aqui no
há pudor nenhum em nada, não há ética nenhuma um
nada. Há crise generalizada, que atinge todos os
setores da administração pública. Ela não exis-
te apenas em função do arrocho salarial, decor-

rendo de uma série de outras causas, que denota-

	

ram verdadeiro desgoverno em Minas Gerais.	-
Esse desgoverno gerou reflexos nos órgãos pu

blicos em geral, hoje combalidos pelo 4esanimo,
pela falta absoluta de perspectiva.

As colocações do Prof. PauloNeves coifl-
cidem com o que sempre defendemos: há que se res
qatar a paixão pela administração pública, lutan

do para acertar iSSO que está aí.
A nossa responsabilidade é fundamental.
Finalizo minha exposição, lembrando que no

debate teremos a oportunidade de aprofundar a dis
cussão desse tema tão siqnificatiVO.

O SR. COORDENADOR - PROF. PAULO NEVES DE CARVA
lho.O expositor seguinte é o ilustre Prof.
José Maria Dias, graduado em Direito pela Ponti-
fícia universidade Católica de Minas Gerais e
Doutor em Administração Pública pela Universida-
de Federal de Minas Gerais, Professor da Escola
Interamericana de Administração Pública da Funda
ção Getúlio Vargas, Assessor para Assuntos de Ad
jnistração Pública do Governo do Estado de Mi-

nas Gerais, Professor da Universidade Federal de
Minas Gerais, Professor do Curso da Fundação João Pi
riheiro,cxnsult0r de npresas e autor de trabalhos tecniL
cos na área da administração pública brasileira.

Antes de conceder a palavra ao Prof. José Ma
ria Dias, gostaria de assinalar agora a presen-
ça neste Plenário do Prof. Edimburgo Pereira e
da Dra. Maria Coeli, que integra o corpo de as-
çessoreS da Assembléia Legislativa.

Com a palavra,O prof. José Maria Dias.

O PROF. josÉ MARIA DIAS - Exmo. Sr. Deputado
Delfim Ribeiro, DD. presidente da Mesa dos nos-
sos trabalhos; Exmo. Sr. Prof. Paulo Neves, DD.
Coordenador dos debates; meus caros e digníssi-
mos expositores.

O Prof. Paulo Neves, na sua memorável exposi
ção, facilitou enormemente o entendimento de vá
rias das questões suscitadas pelo estudo da ad-
ministração indireta e, ao mesmo tempo, dá-me
condições de realizar, neste Plenário, uma aspi-
ração que entrou em mim irredutivelmente, para
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falar não apenas e diretamente sobre a administra
cão indireta, mas para cuidar de alguns temas que
me parecem extremamente relevantes, relativamen-
te à natureza e ao futuro da nossa Constituição,
ao problema da governabilidade, à expansão da ad
ministração indireta e à proposta de uma agenda
de temas a serem ulteriormente examinados a res-
peito da administração pública, especificamente
da administração indireta.

Quando me refiro à natureza e futuro da no-
va Constituição, gostaria de, inicialmente, fa-
lar sobre algumas questões básicas que a todos
interessam. (-Lê:)

'ADMINISTRAÇÃO INDIRETA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE
5 DE OUTUBRO DE 1988

I. NATUREZA E FUTURO DA NOVA CONSTITUIÇÃO FE
DERAL BRASILEIRA	-

Há algumas perguntas básicas que a todos in-
teressam: que futuro aguarda a nova ConstituiçaD
Federal brasileira: será breve ou vivera sob cri
ses e sobressaltos? Ela deveria ser concisa ou 5x
pandida? No fundo, qual é a sua natureza?
2. Não é papel do Direito fazer profecias, mas
cabe ao jurista preocupar-se com o porvir da no-
va Carta. Curioso que, algo surrealista, um dos
muitos cognomes da Constituição Federal de 1988
a designa Constituição Primavera; talvez daí a
sugestão de ser ela fadada à brevidade e nunca
duradoura, como poderiam ser as produções do ou-
tono de nossa cultura política.
3. Por outro lado, deveria ela ser simples e ob
jetiva; pura como um poema de Drummond; ou vasta,
surpreendente e hermética, como um romance de

Guimarães Rosa?
4. Na realidade, a Constituição Federal brasi-
leira de 1988 é abrangente, detalhista, dirigen-
te e pluralista.
5. O problema derivado do caráter abrangente da
Constituição nãoé mera questão de formalismo ju-
rídico, daí ser conveniente analisar o contex-
to donde ela provém e discernir sobre o	feitio
histórico	o qual ela	respalda.

6. As Constituições tanto podem se limitar a fi
xar as normas, as regras de decisão e os procedi
mentos que devem regular a convivência política
dentro de um domínio territorial soberano, quan-
to podem, extrapolando esses moldes formais, con
ter provisões que se referem à substância das re
lações políticas.
7. O modelo inerente para regular a convi'.'ência
política enquadra-se dentro da definição aristo-
télica de politéia (as ordenações das magistrutu
rãs), enquanto o modelo que dispõe sobre a subs-
tância das relações políticas aproxima-se do fel
tio preconizado por Sólon (*) , para Atenas,	na

Grécia Antiga.

8. A Constituição Federal brasileira de 1988 é
nitidamente do tipo soloniano. Abrangente e deta
lhista, nela estão contidos inúmeros dispositi-
vos que por sua natureza e escopo, tenderiam,flOr
malmente, a ser objeto da lei ordinária,	como,
por exemplo, a controvertida norma que fixa em
12% a taxa máxima de juros no País.
9. A Constituição é soloniana ainda, no sentido
dirigente e pluralista, quando atende a pressões
de grupos, organizados ou não; quando identifica
desencantos populares em relação à atuação do go
verno e, sobretudo, quando busca fugir do autori
tarismo, ao assegurar no Texto Magno normas ab-
solutamente de cunho ordinário, no afã de garan-
tir a sua plena observância e eficácia ou medi-
das de injunção para fazê-las prevalecer.
10. Por isso, na construção da Constituição, ga-
nhou relevância a idéia de que democracia é, pre
dominantemente, democracia social.
11. Finalmente, nela ficou clara a .postura polí-
tica de fazê-la refletir o estágio da pós-moder-
nidade, em que se insere o mundo de hoje, fruto
de movimentos iniciados nos anos sessenta,
de onde emerge, no lugar da sociedade industria],
da técnica e da máquina, a sociedade do conher
mento e da informação.

II. O PROBLEMA DA GOVERNABILIDADE

12. Governabilidade significa capacidade institu
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cional para governar, isto é, cumprir os manda-
mentos e os princípios da Constituição bem como
tomar decisões políticas, sociais, econômicas
administrativas em seu nome, com efetividade que
atendam ao bem comum e paz.
13. Tomando-se a divisão de poderes como pedra
angular da arquitetura institucional da Federa--
ção e da República, várias alterações são detec
tadas em função de novas atribuições e prerroga-
ticas do Poder Legislativo, sem que tenha havido
redução na capacidade governativa do Executivo,
em seus diferentes níveis.
14. Embora perdure o antagonismo natural	entre
Legislativo e Executivo, comum nas democracias
presidencialistas, como a nossa, novas estraté--
gias de convivência e harmonia entre os Poderes
certamente hão de ocorrer, fato que poderá ense--
jar o fortalecimento do regime democrático ou,en
tão, levá-lo ao fracasso.
15. A questão da governabilidade decorre, alér-t
das novas atribuições e prerrogativas do LegisLi
tivo, de inúmeros outros fatores consagrados pe--
la nova Constituição, a saber: melhor repartição
das rendas públicas por meio de sistema tributá--
rio menos concentrado na União; do reconhecjmen--
to da autonomia administrativa e financeira do
Poder Judiciário; da marcante presença do Munic
pio como efetiva unidade federativa; das posi--
ções assumidas pelas Ordens Social e Económica;
do liberalismo econômico que nela está patente,
da indução ao pluralismo, que aproxima os homens
dos homens e as organizações, do Estado; dos avan
ços jurídicos consubstanciados nos direito de in
junção, nohabeas-data"e no mandado de segurança
coletivo, entre outros.
16. De resto, a governabilidade é garantia do e--
quilúrio federativo na medida em que sejam for-.
muladas, propostas e aprovadas, com rapidez e e-
ficiência, matérias objeto de legislação comple-
mentar e, sobretudo, se consiga perfeito entrosa
mento e exata articulação das Constituições Esta-
duais, da Lei Orgânica do Distrito Federal e das
Cartas Próprias Municipais com a Constituição Fe
deral.	 -

III. EXPANSIVIDADE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

17.Na Constituição Federal brasileira de 1988 o
Título III, Da Organização do Estado, Capítulo
VII, artigos 37,38 e 39, e 39 trata da administração
pública, em texto inédito, porém tão exaustivo,a
ponto de não ter requisitado, de imediato, em
seus termos, legislação orgânica ou complemen-
tar para disciplinar todos os seus conspectos e
características.
18. Ponto notável nesse Capítulo é a expansivida
de consentida para a existência de administração
indireta no seio de qualquer dos Poderes da Repú
blica,artjao 37, "caput"em . todos os níveis de Go-
verno, inovando uma prática, até aqui, quase ge-
nuína do Poder Executivo.
19. Por esses motivos parece indiscutível e ne-
cessário que se reproduza, a exemplo do DL 200 n9
67, nova legislação, mesmo ordinária, que disci-
pline e regulamente a administração pública, di-
reta e indireta, por Poder e nível do Governo, no
sentido de esclarecer o que seja o exercício dos
serviços públicos essenciais e como discernir estes
serviços dos que dizem respeito à iniciativa Ou
participação econômica do Estado. Para tanto, am
pla reformulação poderia ser feita na legislação
existente, tomando-se como ponto de partida, por
exemplo, o excelente trabalho encetado por Luiz
Zaidman, denominado Estudos para uma Lei Orgâni-
ca da Administração Federal, editado em Brasília
pelo IPEA, em 1978, porém de marcante atualidade

Não seria despropositado,também, pensar-se-em
um Estatuto das Estatiis, por Poder e nível de
Governo.
20. Tema provocativo quando se enfrenta a ques-
tão da administração indireta é o da conciliação
entre os direitos políticos, sociais e econômi-
cos definidos pela nova Carta e o desempenho das
entidas de administração indireta, notadamente
as empresas públicas e as sociedades de economia
mista. Nesse sentido, tome-se, por exemplo,o di-
reito de greve estendido ao servidor público. Os
recentes acontecimentos em Volta Redonda e os mo-
vimentos grevistas de cunho na salarial PETROBRÃS
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e em outras estatais são motivos de preocu-
pação. Isto porque, quanto mais se COncetrar a
economia nas mãos do Estado, mais a sociedade fi
cará vulnerável, terminando como refém de ações
que aflorem diante da opinião pública como mera-
mente corporativas, dissociadas,portanto dos in
teresses nacionais.

IV. UMA AGENDA DE QUESTÕES PARA DEBATE E EXAME

21.Além dos pontos acima comentados, a dminis-
tração indireta, tal como foi posta pela Consti-
tuição Federal, impõe alguns mandamentos esuscita mui-
tas outras indagações, dentre elas, à guisa	de
uma agenda,as seguintes:A criação de	entidadesda adMinistração indireta somente pode	dar- seemlei da administração indireta (arti go 37,XIx),bCOMO suas subsidiárias e a participação delas emempresas Privadas(artigo 37,Xx).

b)matérias relativas ao pessoal (regjme,Carrej
ra,remuneração benefícios,etc) e o juízo adequ
do para a solução de quéstões funcionais ou
de vínculo ernpregatjcio; inteligência do artigoas .autarquias - pessoas jurídicas de direito pú
blico; as empresas públicas, sociedades de eco
nomia mista e fundações públicas - pessoas jurT
dicas de direito privado;

b) a correta interpretação do disposto no ar
tigo 39; o que é regime único e a possível lei
tura da expressão "regime único".

c) a análise do artigo 173, § 19, de modo es
pecial a análise de "empresas e outras entidads
que explórem atividade econômica".

d) Conciliação entre a expansão da adminis-
tração indireta e as tendências mundiais hodier
nas para privatização das empresas estatais e a
desestatização da econômia;

d - a) a publicização da administraão indi -
reta, como bem lembrou o Prof. Paulo Neves.

e) os processos de reforma administrativa e
de modernização institucional da adminjtraáo
indireta que busquem a eficientização da gerên-
e das decisões gerenciais;

f) a questão da economicidade e da escolha a
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dequada do tipo ou modalidade de entidade da ad
rninistraçãO indireta e da forma de provimento de
sua direção superior;

g) a referência constitucional isolada no ar
tigo 71, item V, isto é, da empresa supranacio-
nal da qual participe a União por meio de empre
endimentO respaldado em tratado internacional;

h) administração indireta decorrente da apli
cação dos artigos 177 e 178 (Monopólio da Ufiião)
e das diferentes explorações econômicas e compe
tênc ias da União, pre''istas no artigo 21, itens
XI, XII, XXI, XXII, XXIII, etc. e no artigo 25,
§ 29.

i) fundações públicas; nunca uma Constituição
Federal foi tão exaustiva a respeito: nada meros
do que 18 dispositivos concernentes a esse asain
to.

(*) Sólon, legislador de Atenas, um dos sete s
bios da Grécia (640 - 558 a.C.) , elevou o espíri
to nacional dos atenienses, diminuiu os impostos
dos cidadãos pobres e restabeleceu a harmonia da
cidade, dando-lhe uma Constituição mais democrá-
tica.

A correta interpretacão do disposto no artiqo 39 foi
abordada neste Plenário pelos Profs.Paulo Neves e Anto
fio Augusto Anastasia.	 -

Entendo que é possível uma leitura da expres
são "regime único", como sendo regime único para
administração direta e regimes únicos para autar
quia, empresas estatais públicas e mistas e pari
as fundações, não obstante a regra que está con-
signada no artigo 173 parágrafo único. A análi-
se desse artigo 173 traz uma curiosidade muito
especial, porque está inscrito, no meio do seu dis
positivo, a expressão "E outras entidades que ex-
ploram atividade econômica".

Esse tema pode suscitar uma indagação profun
da. Essas outras entidades que exploram ativida-
de econômica seriam as autarquias e fundações?

Outro tema que me parece importante é a con-
ciliação entre a expansão da administração dire-
ta e as tendências mundiais hodiernas para a pri-
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vatização de empresas estatais e a desestetiza-.
ção da economia.

No momento em que todos se acham a braços cor,
o problema da privatização e desestatização,sur_
ge, pelo expansionismo admitido pela Constitui-
ção e por inúmeras deficiências de estudos, ma-
téria consistente para que possamos fazer uma de
vida separação entre aquilo que é econômico para
o Estado aquilo que é privatizado ou não para
o Estado.

Existe uma referência isolada na Constitui-
ção	do	artigo 71, § 59, que, a meu	ver,
deveria estar sob o manto do tratamento da ad-
ministração direta. Refiro-me ao caso de empresa
supranacional da qual participe a União por meio
de empreendimento respaldado em tratado interna-
cional. A administração direta decorrente da a-
plicação dos artigos 177 e 178, os monopólios da
União e as diferentes explorações econômicas con
substanciados no artigo 21 e seus diferentes in-
cisos, creio ser tema que justifica aquela abor-
dagem a que fiz referência sobre o estatuto nas
empresas estatais bem como nas administrações or
gânicas que venha a estipular e definir os seus
termos.

Relativamente às fundações públicas, parece-
me que nenhuma Constituição passada foi tão sole
nemente exaustiva a esse respeito. Nada menos
que 18 dispositivos encontramos esparramados pelã Constituição de 1988,a trazer-nos algumas per-
plexidades e verticalidades do estudo, a despeito
de notáveis trabalhos recentes interpretando a
Leinç7.596, de 1997; precisamos, com muito inte-
resse, procurar	respostas mais adequadas e não
suficientemente providas pela Constituição.

Eram essas as considerações que gostaria de
fazer relativamente ao tema Administração Indire
ta.

Muito obrigado.

O SR. CX)ORD)DOR (PROFESSOR PAULO NEVES DE CARVA-
LHO) - Encerrando essa primeira parte, o Prof.
Antonio Roberto Pires de Lima vai desenvolver i-
déias sobre "Serviços Essenciais". Trata-se	de

ilustre jurista, Chefe do Serviço Jurídico da
rELEMIG, graduado em Direito pela Universidade
Federal e em Administração de Empresas pela UNA,
MestrandO em Direito Administrativo pela Univer-
sidade Federal de Minas Gerais, Professor da Aca
demia de Polícia Militar do Curso de Aperfeiçoa-
mento de Oficiais e Gerente do Departamento JurI
dico da TELEMIG.

Com a palavra,o ilustre Prof. Antônio Rober-
to Pires de Lima.

O PROFESSOR ANTONIO ROBERTO PIRES DE LIMA- Exmo.
Sr. Deputado Delfim Ribeiro, Presidente dos tra-
balhos;meu eterno mestre Prof.PaulO Neves de Car
valho, coleaas Expositores,CaríSSimOs congresSiS
tas.

Foi dado a mim enfrentar o tem "Os Serviços
Públicos Essenciais". De logo e parafraseando o
que já foi dito pelo meu mestre Paulo Neves de
Carvalho, gostaria de fazer uma crítica inicial,
em primeira abordagem, à própria adjetivação que
é feita à noção de serviço público com a idéia
de essencialidade. Do meu ponto de vista,o servi
ço público assim é transformado pelo legislador
em função da sua necessidade, pela sua condição
de ser essencial à coletividade. Dai por que essa
necessidade para a coletividade implica necessa-
riamente a idéia de essencialidade. Qualquer dis
tinção que se pretenda fazer quanto a isso, des-
de que a consagração de determinada atividade co
mo serviço público denota sua imprescindibilida-
de para o todo social, para o grupo, desafia um
velho aforismo que nos diz: será que uma pessoa
morre por asfixia ou por falta de alimentação?Sa
bemos todos que morre por ambas, restando apenas
saber com qual rapidez morre.

Feita essa primeira observação, gostaria de
dizer também que entendo que qualquer discussão
a respeito de matéria jurídica não excogita	a
consideração econômica, assim como a .coúidea
o de qualquer questão econômica não excogita a

consideração política, nem tampouco a considera-
ção de qualquer questão política excogita a con-
cepção de direito e a concepção econômica.
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Parece-me pura ingenuidade discutir qualquer
desses temas sem que se tenha uma visão sistêmica
Abordar a questão de serviço público, antes d
mais nada, é levar em consideração também a or-
dem econômica e social. A distinção que se faz a
tuaj.mente entre serviço público e atividade eco-
tômica e o embaralhamento que se dá nesta área,
a ponto de a discussão sobre privatização torna-
se inteiramente vazia - e faço referência às pa-
lavras dr' Prof. José Maria, com quem concor-
do;ao tratar do terna "Serviço Público", importa re-
conhecer que a hipertrofia do Estado, a sua ex-
cessiva ingerência em atividades econômicas, tem
trazido uma verdadeira babel, uma verdadeira lou
cura no que se refere a uma distinção que na reá
lidade é muito simples.

De Aristóteles e Platão já se sabia a lição
de que o interesse público é a noção que paira
sobre a satisfação dos interesses pessoais, ou,
pelo menos, com preferência sobre esta ultima.
Quando se consegue fazer esa distinção, passa-
se a verificar com clareza que a concepção de A-
dam Smith, que cunhou o capitalismo, e a conceo
ção marxista, que cunhou o socialismo, não se to
cam. É impossível que se tenha urna crença Dolíti
ca híbrida, que seja s imultaneamente capitalista
e socialista. O socialismo leva em conta o direi
to de propriedade apenas, e,enquanto tem necessi-
dade de que o direito de Propriedade dê substãn-
cia ao seudesiderato maior,tapar o buraco do capi.-
talismo só se vale da socialização na medida em
que isso é importante para a concepção da sua fi
nalidade maior e ideológica. Portanto, não se p0
de falar em serviço público sem se discutir inter-
venção do Estado no domínio econômico. Vejam os
senhores,que,ra medida em que se fala em concessãQ
uma figura típica da atividade privada, e não
estou	referindo à atividade, estou falando de
um concessionário como particular, porque não
consigo imaginar a idéia do Estado como conceden
te e concessionário ao mesmo tempo - daí se se--
uem inúmeras confusões. É inegável que a única

fonte de captação de receita que tem o Estado é

o imposto. E na idéia de imposto não existe a no
ção de iucratividade, pela simples razão de que
o Estado flO pode lucrar e de que ao Estado inte
ressa primordialmente satisfação do interesse co
letivo. Essa é a sua finalidade imediata, que
obtida através da utilização instrumental do ser
viço público. Quando o Estado lucra, ele acaba
por lucrar sobre si mesmo. Quando O Estado pres-
ta serviços públicos diretamente, ele se remune-
ra de que forma? Por meio de taxas. E taxa não é
espécie de tributo? Claro que é. E na idéia de
taxa existe a idéia de lucrar?

Senhores, Õ preciso que se enfrente com rea-
lismo a mentira de que o Estado, quando explora,
através das empresas públicas e de economia mis-
ta, serviços públicos, integra o capital junta-
mente com o particular e obtém lucro, o que se
paga é imposto indireto. Essa é a verdade nua e
crua, que demonstra que o rei está nu. A distin-
ção entre atividade econômica e serviço público
é matriz sem a qual não podemos discutir absolu-
tamente o que seja serviço público . A idéia de em
presa pública, de economia mista, no modelo cons-
titucional, a meu ver, abre oportunidade apenas
à intervenção do Estado flO domínio econômico. E
tão apenas à intervenção do Estado rio domínio
econômico .E quando se fala em domínio econômico ,não se está
a falar de serviço público. Alguém poderia me in
dagar: o concessionário quando explora o servi-
ço público visa lucro? É verdade. Nenhum particu
lar se proporia a explorar qualquer serviço pú-
blico se não tivesse a garantia de uma margem de
lucratividade. Passaríamos então da contribuição
volitiva para a requisição compulsória. Estou de
acordo. E o que justifica essa lucratividade? Se
rã que o serviço público se desnatura ao ser ex-
plorado pelo particular mediante concessão? Res-
pondo: não, absolutamente. O que ocorre é que es
ta margem de lucratividade que está embutida na
tarifa que remunerará o concessionário é ativida
de econômica, sim. Ela não é representativa da e
ploração do serviço público em si porque esse
não pode visar lucro, o Estado jamais pode visar
lucro. Essa remuneração, esse lucro é conseqi'iên-
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cia do encargo que tem o concessionário de pres
tar, em nome de um terceiro, o Estado, atribui-
ção que a este incumbiria originariamente. Assim
COMO qualquer pessoa que presta serviço a alguém
pretende e merece remuneração; tem a aspiração
legítima de lucro. Daí se seque que jamais se po
dera pensar numa empresa pública e numa ecoriomj jmista como empresas concessionárias de serviçopublico, ate pela simples razão rie que não tem cabimento pensar no Estado como poder concedenteconcessionário ao mesmo tempo, Principalmente em
face da redação dada ao artigo 175, que dispõe,
com as exceções de classe para efeito do Estado-Membro e com a exceção de Telecomunicações paraefeito da União Federal, toda concessão ou per-
missão deve ser dada através de licitação. Imagi
nem os senhores a alogia que representa a parti
cipaçao do Estado em uma licitação através
uma economia mista, mas Principalmente através
de uma empresa Púhlica,hipótese em que o ente es-
tatal figuraria nos dois p61os da reação como li
citador e licitante. E mais, desde que a empre
sã pública e a economia mista devem ser necessa-
riamente criadas por lei, haveria a necessidade
de que o legislador tivesse como que uma premoni
ção para saber que essas empresas, de antemão,pu
dessem participar do processo de licitação e ga-
nhar. Essas são as verdades com as quais de-
frontamos. Eu não quero a1ongar-e porque perce-bo que esse tema é profun damente instigante.Que_
ria apenas, também parafraseando o Prof. José
Maria, lembrar : o recente episodio de Volta Re-
donda, em que três vidas jovens foram sacrifica-
das. E a discussão não era apenas sobre a ques
tão do salário, não era apenas sobre a questão
sindical. Versa outrossim sobre à intervenção do
Estado no domínio econômico.

preciso desinchar o Estado, é preciso des-
nante1ar essa estrutura que faz do nosso Estado
um ser que pensa que, para ser forte, temque
ser grande. Para dar um exemplo muito próximo,
osso citar o Presidente do Banco Central da Ar-hentina, que a esse propósito se manifestou, con-

por uma imposição da lógica, caminha nesse senti
do. Se a nossa Constituição adotou o modelo da
livre concorrência, da livre iniciativa, e não
há dúvida de que nós consagramos o liberalismo e
conômico, ou seja, o regime capitalista, não h
outra possibilidade de interpretar o texto cons-
titucional senão nesse sentido, reconhecendo a
iniciativa privada o que lhe é próprio e expun-
gindo, do sítio econômico, a atuação estatal que
já se mostrou inconsistente. Não por vício de
competência mas por vício de lógica / porque é im-
oossível administrar bem essas empresas diante
da deturpação conceitual com que hoje lhes vêem.
Eu termino a exposição por lembrar, mais uma ve
o episódio de Volta Redonda, sacrifício daquelas
três vidas, para dizer que precisamos cuidar pa-
ra que a lição de Rousseau não se repita.

Rousseau admitia que o direito natural do ci
dadão e ser contra e até fora do Estado quan-
do este não cumpre o seu papel adequadamente. É
preciso que nós combatamos, e com urgência, es-
ses pruridos que são próprios de uma legitimida-
de improvisada na atuação do Estado no domínio e
conômico, que,no campo do Direito, nos faz pensar
que estouram as muralhas, que tudo se tornou, es
tá-se tornando ou se tornará público. É preciso
que nós combatamos essa nossa tendência de legis
lar, e legislar como Constituintes.

Das duas, uma - ou nós abrimos mão da conce
ção do antigo Estado Novo, ou revivemos Rousseau
Enterremos o espírito do Estado Novo junto com
esses três jovens que morreram, ou revivamos Rous
seau.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DELFIM RIBEIRO) -
Esta Presidência, antes de levantar os trabalhos
desta primeira etapa e conceder-lhes o tempo de
10 minutos para um cafezinho, sugere ao Plenário
o seguinte: várias pessoas se inscreveram para
os debates. As demais poderão fazê-lo também a-
través dos microfones que se acham neste Plená-
rio Portanto, além das perguntas que foram
formuladas por escrito, os presentes poderão par
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ticipar dos debates através dos microfones, dis-
pondo do tempo de 1 a 2 minutos para fazerem suas
perguntas.

(-Levantam-se os trabalhos.)
Esta Presidência reabre os trabalhos e passa

à fase dos debates.
Antes, porém, lembra ao Plenário que as pes-

soas que quiserem formular perguntas deverão uti
lizar os microfones do Plenário. Peço-lhes,	a
propósito que se atenham ao tempo de um a dois
minutos, dado o adiantado da hora.

Passo a palavra ao nosso ilustre Prof. Pau-
lo Neves de Carvalho, Coordenador dos trabalhos.

O PROF.PAULO NEVES DE CARVALHO - Eu inten-
tava propor a este Plenário o desenvolvimen
to de algumas idéias a propósito dos con-
troles da administração pública, mas a Preside-n--
cia entendeu, e muito bem, que nós nos dedicásse
mos, nesta l parte da 2 fase, a responder a per
guntas que foram feitas por escrito. Posterior-
mente outros poderão oralmente expor as suas in-
dagações junto aos microfones instalados no Ple-
nário. A primeira indagação, que é dirigida a es
te Expositor, foi formulada por Maurício José Da
nezzi, empresário e líder oolítico, e tem a se-
guinte redação: "Os municípios, células -mães da
federação, possuem evidentemente autonomia e den
tro disso editam e promulgam suas leis através
do Poder Legislativo Municipal (Vereadores). Co-
mo impedir ou invalidar leis que dão ao Poder E-
xecutivo (Prefeitos) o direito de efetuar com-
pras sem as devidas concorrências prescritas pe-
lo direito administrativo e baseadas em percenta
gem de arrecadação municipal, a exemplo do que
ocorreu em Ouro Preto, na administração 82/88. O
Executivo está protegido pelas leis municipais e
compra sem concorrência e a seu bel-prazer até
60% da arrecadação municipal sem nenhuma concor-
rência ou participação de quem de direito. Como
fica o poder administrativo frente ao direito mu
flicipal?"

Eu gostaria de dizer que a minha intenção so
re esse assunto era a de desenvolvê-lo no qua-dro de idéias pertinentes ao controle da adminjs

tração pública;e este tema é muito bom,	porque
vai me permitir uma antecipação, ainda que sumá-
ria da idéia, que estou certo, é de muitos dos
que estão aqui. Estou convencido de que o pró-
prio consulente, o ilustre Dr. Maurício está 'com
a resposta certa, pois nas entrelinhas se perce-
be que ele não tem dúvida alguma quanto à respos
ta. Todos sabemos que um ato administrativo pra-
ticado pelo Executivo em desobediência à lei e
que por isso mesmo se torne ilegítimo pode ser
questionado pelo próprio administrado, por qual
quer um do povo 1 perante a própria administração.
É o primeiro passo no controle da administração
pública. Aquele em que o cidadão ou a pessoa ju-
rídica questiona, perante a administração, a vali-
dade de seus atos. É um controle que se exercita
no âmbito estritamente administrativo. Aliás, vã
lê lembrar que quem se insurge contra ato prati-
cado pelo Poder público pode adotar as seguintes
posturas: defender um direito seu, individuai,sub
jetivo, ofendido, pleiteando a revisão do	ato
que lhe tenha ferido o direito, mediante uma sim
pies petição, um pedido de reconsideração ou
recurso administrativo; ou ingressar em juízo, u
tilizando o instrumento comum, uma petição ordi-
nária, por exemplo, ou um instrumento especial co
mo o mandado de segurança. Ocorre, no entanto, que
muito frequentemente a administração prejudica um
interesse sem ofender direitos individuais e sub
jetivos. Nessa situação, configura-se um dos pro
biemas mais graves e sérios do direito adminis-
trativo. Como comprovar que o administrador, em
bora não esteja ofendendo o direito individual,o
direito subjetivo de um administrado, está vio-
lando a lei, o l3ireito em si mesmo e o interes-
se geral e coletivo? o Direito fez progressos ex
traordinários nesse respeito. Durante muito tem
po tínhamos a nosso favor somente um instrumentq
que era a ação popular. Por meio dela, qualquer
cidadão poderia postular em juízo contra o admi-
nistrador que praticasse um ato lesivo ao patri-
monio publico.

Segundo a Constituição, que alargou o objeti
vo da Ação Popular, hoje pode-se fazê-lo também
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contra quem esteja ofendendo ou ameaçando de
ofensa o meio ambiente ou a moralidade administra
tiva.

Um dos traços mais importantes da evolução do
Direito, nesse particular, é a legitimação do ci
dadão, para que em Juízo possa defender o chama:
do "interesse difuso".

No exemplo oferecido pelo consulente,	não
apenas oExecutjvo está comprando sem concorrênci
mas há também uma lei municipal que está dando
ao Prefeito suporte para a prática desse ato con
denado por todos. Esses atos que o Prefeito est
praticando são baseados em uma lei que fere o in
teresse coletivo. Ocorre que a Ação Popular tem
como objeto essa hipótese: ofensa ao patrimônio
público. A Ação Popular visa, ao lado do ato que
efetivamente ofende o patrimônio público, o ato
que se presume ofensivo desse interesse público.
Quero dizer que podemos presumir que o adminis-
trador, comprando sem concorrência, nas hipóte-
ses em que a licitação não qualifica a concorrên
cia, esteja ofendendo o patrimônio público. Nes-
te caso a administração pode ser acionada em jui
zo. Qualquer cidadão pode fazê-lo. Mesmo essa lei
municipal que é aberrantemente contrária a uma
norma federal pode ser enfrentada em juízo.

O Dr. Antnjo Roberto está mostrando-me na
própria Constituição o preceito da licitação aco
lhido. É de se admirar que num município tão pró
ximo a Belo Horizonte esteja ocorrendo isso. A
resposta ao consulente é essa:não se pode tole-
rar essa situação. No entanto devolvo uma pergun
ta: porque nenhum munícipe de Ouro Preto se in-
surgiu ainda contra essa prática tão ostensiva e
aparentemente contrária à lei e ao interesse co-
letivo?

Esse problema nos leva cogitação de outra
ordem. Nos leva a constatar que há falta de cons
cientização e que é imprescindível e urgente que o
cidadão se conscientize de que tem nas mãos esse
instrumento,devendo utilizá-lo com presteza, mo-vido pela solidariedade social, que um dia há de
imperar entre nós.

Por isso o Professor José Maria, na sua be-

líssima alocução, deixou perceber, em vários mo-
mentos que o dësafio que a realidade nos impõe
não é mais a redação de uma boa Constituição es-
crita - o que, aliás, já temos, com tantos pro-
gressos na defesa, não apenas do indivíduo mas
sobretudo do interesse coletivo. .0 problema que
nos cabesolucionar agora é o de como dar prati-
cidade à Constituição. É preciso exercitá-la. E
quantas vezes tive ensejo de dizer que esse é o
grande passo, mas extremamente difícil, porque eri
volve conscientiZação. E conscientizar é desper-
tar dentro de nós o desejo vigoroso e claro de
fazer com que a proteção desses interesses	se
efetive. Este é um problema de outra ordem. Vai
exigir tempo. Só o tempo nos vai permitir organi
zar a comunidade e conscientizar o cidadão para
esse papei.

Há uma consulta de Leonor Marília de Brito
Castro, Advogada e Defensora Pública. A pergunta
é esta: qual a interpretação dada aos parágrafos
primeiro e segundo do artigd:39? As palavras
iguais ou assemelhadas merecem interpretação es-
pecial quantoà isonomia? No tripé composto tam
bém pelo Judiciário e pelos Ministérios Público
os defensores existem para funcionamento pleno
do Judiciário e solução dos processos. Como se
entende a referida isonomia, como fica a aplica-
ção dos incisos do artigo79 quanto aos	funcioná
rios? São auto-aplicáveis?"

A própria consulente sabe que a regra da iso
nomia não é nova no nosso Direito, nem mesmo no
Direito Constitucional, mas tem sido extremamente
difícil torná-la realidade.

O problema da isonomia está ligadoindenti
ficação das diversas unidades dos serviços em c
da um dos Poderes e mesmo dentro de cada Poder,
em cada uma das suas unidades. Há certas tarefas
certas atribuições tão nitidamente identificadas,
que a gente não tem dúvida em dizer que aquela
atividade identificada em um dos poderes ou em
algum dos seus órgãos se identifica com outra
atividade, 'ainda que sob outra denominação, cum-
prida em outro Poder ou órgão.
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Ora, é preciso rastrear essas unidades res-
tritas de serviços. A classificação de cargos tem
essa finalidade extra que é muito importante. Em
que consiste a classificação de cargos? Consistena identificação de unidades autônomas de servi-ço. De tal modo que determinadas atr ibuições,p0exemplo, se possam agrupar sob o titulo de escri
turario. Pode ocorrer que nesta área de serviçodo escriturário se possa instalar uma certa gra-dação em termos de comp lexidade ou de dificulda-de. Então vai surgir uma classe de escriturário1, outra de escriturário II, escriturário III etcDe qualquer modo quando a clas sificação é decorrente da analise de serviços, muito freqUentemente elaboram-se planos de classificação à margem desse levantamanto, à margem dessa identificação. Mas isto não éque se aconselha. Un plano de classificação de cargos bekn
laborado, ele descreve toda a realidade daquele órgão em

teimos de tarefas, de atribuiç8es e de responsabilidade
Se todos os Poderes tiverem feito esse levan

tamento, vamos verificar que alguma classe esta-
rã sendo repetida em outro Poder ou em outro õr-
gão. Algumas vezes não há a identidade perfeita.
Muito frequentemente aquilo que recebe num Poder
a denominação de Auxiliar de Escritc5rjo,uma das
classes elementares mais comuns, se aproxima mui
to da classe que em outro Poder se chama Escriturário I. Por isso a lei e a Constituição falam
não apenas em serviços iguais, cargos iguais,masem cargos assemelhados. E até ocorre um proble-ma também muito importante: em face do princípio
da paridade, do princípio que assegura ao aposen
tado que continue a perceber na aposentadoria como se estivesse na atividade, a supressão de umaclasse pode teoricamente criar dificuldade para
que, em relação ao aposentado, se preserve aque-
le lastreamento, aquela identificação. Isso re-
quer a análise de serviços. É uma técnica quenão se pratica muito entre nós, mas é muito de-
senvolvida em outras culturas que utilizam o piano de classificação de cargos como instrumentode rac ionalização do serviço público. Agora, po-
de ocorrer que certas classes sejam tão peculia-

res a determinado Poder, em face da sua atribui-
ção, que não se repitam em nenhum órgão de outro
Poder. É claro que, então, não haverá de se cogi
tar de isonomia pelo caráter especifico da clas-
se. Mas a indagação diz assim: "as palavras iguais
ou assemelhadas merecem interpretação especial
quanto à isonomia?" Sim. Efetivamente merecem,
porque não temos um conceito unívoco de isonomia
A palavra isonomia sugere igualdade,mas é difí-
cil num contexto de administração que se fique
adstrito a um conceito único e rigoroso de isono
mia, de igualdade, por que a administração se a1
tera, ela e profundamente dinâmica, é mutante por
natureza. Então, isso interfere profundamente na
aplicação da regra de isonomia. Daí por que o
plano de classificação de cargos é um instrumen
to que tem que ser permanentemente administrado,
para que também permanentemente o plano possa re
gistrar aquelas variações que vão acontecendo nas
realidades supervenientes daquele órgão ou daque
lã entidade.

No tripé, Juiz, Ministério Público e Defen-
sor, que se exigepra o funcionamento pleno do Ju
diciário e solução dos processos, como se enten-
de a referida isonomia? O princípio é o mesmo. A
interpretação tem que ser a mesma. Isto é, no
quadro do Judiciário, também é necessário que to
dos os serviços estejam levantados e identificados
com todo o rigor possível. Do contrario,Vai ser
difícil confrontar uma situação com a outra. A
primeira vista, todos nós podemos admitir que a
tarefa especifica do Juiz, isto é, o cargo des-
crito em termos de responsabilidade, de requisi-
tos, de experiência, não deve confundir-se com
nenhum outro do Poder Judiciário. A não ser no
que toque à atividade administrativa praticadaP
lo Juiz. Quanto ao Ministério Público, ai talvez
seja possível que entre a atividade do Promotor
e a atividade do Defensor se encontrem pontos co
muns.

Mas acontece que para acaracterização da isono-
mia não basta que as duas áreas apresentem pon-
tos comuns. É preciso que a presença, em cada uma
das duas realidades, de elementos comuns,	seja
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uma presença tão numerosa, tão freqUente, tão
permanente,que a gente passa admitir a identidade
e a existência de uma semelhança, de umasseme-
lhado. Não me parece fácil assemelhar à ativida-
de do Promotor Público à atividade do Defensor
Público, considerados alguns pontos, alguns aspec
tos, talvez numerosos. Da mesma forma, parece-me
possível a identificação em relação a outros.Sei
que esta resposta interessa muito sob o prisma
da retribuição financeira, da remuneração, do pa
aamento, porque é evidente que a isonomia impõe
o pagamento igual porque estabelece uma correla-
ção obrigatória: trabalho	igual remuneração
igual.Sem que a gente tenha em mãos a descrição
dos serviços, a especificação das classes, a
identificação de todas as unidades e, em cada uma,
com a presença de todos os itens que lhe denotem
a responsabilidade, a complexidade; sem que esta
descrição se faça, não é possível concluir pela
existência ou não de isonomia que fundamente ,que
justifique a mesma retribuição dos mesmos direi-
tos. De qualquer modo este é o caminho.

Pergunta de Antônio Celiaco da Silva - De-
fensor Público e advogado - "O mandado de injun-
ção tem aplicação ampla ou restrita - a algumas
áreas do testo constitucional?"

Resposta: O mandado de injunção, artigo 59, in
ciso LXXI,está redigido assim:" conceder-se-á man
dado de injunção sempre que a falta de norma re-
gulamentadora torna inviável o exercício dos di-
reitos e liberdades constitucionais e das prerro
gativas inerentes a nacionalidade, a soberania e
à cidadania. "Este é um dos itens mais relevan-
tes, uma das conquistas mais significativas do tex-
to da nova Constituição. A par disto é, também,
uma das regras de aplicação mais difícil, porque
oque se pretende e corrigir a omissão do Poder
Publico que deixa de editar uma norma e, deixan-
do de editá-la, torna, então, inviável a prátic
o exercício de cânones constitucionais e das prer
rogativas inerentes à nacionalidade, à soberania
e.a cidadania. No primeiro momento, entendeu-se
que o Judiciário, ao examinar o mandado de injun
çao, pudesse substituir-se ao próprio administra-

dor, ao próprio Executivo, na edição daquela nor
ma que estivesse faltando. Não creio que seja es
te o entendimento correto. O mandado de injunça
ao que me parece, não coloca nas mãos do Poder
Judiciário a elaboração da norma que o Executivo
deixou de praticar, porque isso significaria uma
subversão total no mundo do Direito. Ê claro,en-
tretanto, que o Judiciário pode, reconhecendo a
inexistência da norma, determinar que ela lxa seja
editada,ficando o prazo ao Executivo ou à autor
dade competente para que se pratique a medida.Em
decorrência dessa prerrogativa judicial,duas si-
tuações podem surgir. Primeira: a autoridade, pe
rante o Judiciário, assume a obrigação de editar
a norma omitida e de fato a edita. Nesse caso,não
há problema. Segunda alternativa: a autorida-
de não edita a norma. O assunto, nessa hipótese,
ter-se-á deslocado para outra área, a do descum
primento de determinação do Judiciário.

Bem, na verdade nós não dispomos ainda de
grande contribuição jurisprudencial ou mesmo dou
trinária. A que temos é muito pequena, reduzida
ainda, para que se possa adiantar todas as impli
caçõesdesse mandado de injunção.

Há muitas observações sendo feitas sobre os
desdobramentos dessa idéia, que é extremamente
fecunda.Tenho falado muito sobre a matéria, e a
mim me parece que o que o Judiciário pode fazer
e reconhecer, por força do mandado, a inexistên-
cia da norma, reconhecer o prejuízo que essa
omissao esteja causando e determinar que a norma
se edite e se cumpra. Eu não vejo como o Judiciá
rio possa ir além. De qualquer modo, isso já se:
rã um avanço bastante significativo.

Pergunta de Maria Aparecida, dirigida ao Dr.
Antonio Augusto Anastasia: "Com a nova Carta, que ti-
po de estabilidade financeira terá o servidor pú
blico? Teremos o direito ao fundo de garantia?C
so não tenhaTmo, caberia uma medida nesse senEi
do na Constituição Estadual?
O DR. ANTÔNIO AUGUSTO ANASTASIA - O Fundo de Ga-
rantia por Tempo de Serviço é um instituto típi-
co do regime celetista, para proteger o emprega-
do de uma demissão - que pode ou não ser motiva-
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O SR. ROBERTO DE CARVALHO -Professor, o
da -, já que não há estabilidade no regime traba	Sr. me permitirá fazer uma colocação?
lhista.	 O PROF. PAULO NEVES DE CARVALHO - Pois

Ao contrário, o regime estatutário, como já
dissemos, caracteriza-se pela estabilidade após	o SR. ROBERTO DE CARVALHO - Nos Governos
2 anos de efetivo exercício, para o ingresso via	Tancredo Neves e Hélio Garcia nós obtivemos um
concurso público. Por isso mesmo, não há que se	avanço sensível, conquistado pelos servidores, no
falar em fundo de garantia no novo regime jurídi	sentido da democratização dos órgãos públicos.
co único, já que os servidores terão estabilida-	Isto é consequência da visão que se tem do
de constitucional. Discute-se tão-somente o des-	serviço público. Hoje, os órgãos públicos são en
tino do fundo de garantia daqueles que j	são	carados como extensão de fazenda. Daí, ficam con
servidores celetistas e que serão transportados	fusas as relações com a legalidade e a leqi
para o regime único, que é o novo regime estatu	timidade. No Governo Hélio Garcia, em sua re-
tário. Esse destino é que depende, como eu dis-	forma administrativa, foi previsto que cargos dese, do legislador federal, já que o Fundo de Ga-	diretoria seriam por eleição direta, conforme Lei
rantia é um instituto regido pela União Federal.	Delegada n9 5. A partir do atual Governo, houve

	

O PROFESSOR PAULO NEVES DE CARVALHO - Uma ou	acentuado retrocesso nesta esfera. Se não se en-tra indagação ao Prof. Antõnio Augusto, de Dora	tende o serviço público como público, isto é,quelice Soares da Silva:"Pode um chefe de serviço,
	não e

- propriedade de ninguém, que somos emprega-

direta - direito conquistado pelos mesmos - ser
tendo sido eleito pelos funcionários em eleição

	

	dos do povo, a questão de eleição e de legitimi-
dade ficam totalmente abolidas.substituído por outro simplesmente porque foi mu	o PROFESSOR PAULO NEVES DE CARVALHO- AC0nSUI

dado o Superintendente do órgão? Quando foi con-	ta de Doralice da Silva é dirigida a mim,	nos
vocada a eleição direta, não deixou o cargo de	seguintes termos:"Como foi dito que o regime da
ser de confiança?"	 CLT não serve para o serviço público, é	licito

	

O DR. ANTÓNIO AUGUSTO ANASTASIA-É uma per-	que, tendo o servidor prestado concurso público,gunta difícil de ser respondida sob o prisma Jus
tiça e Direito - a legitimidade e a legalidade-	no ato de sua admissão,o seu contrato contenha a

	

,	cláusula "contratado sob o regime da CLT?"mas que observamos que a natureza do cargo, efe-	cQual a verdadeira situação desse servidor,tivo ou de confiança, depende da norma que o in	já que lhe foi exigido o concurso público?titulu e não do seu provimento.	 A pergunta é interessante. No regime da CLT,

	

Se o superior abriu mão de uma faculdade que a	a menos que o legislador tenha estabelecido	a
lei lhe dava e permitiu a consulta - não en-	exigência do concurso público em lei, a contrata-
trando no mérito, evidentemente, da correção ou	ção prescinde do concurso público. Como foi ex-não da medida - dos servidores sobre a	indic.	posto, esta é, aliás, uma das razões pelas quais
ção do chefe, posteriormente, o cargo não tem	o regime da CLT alastrou-se demais.
sua natureza transformada. Ele continua, evidn-	Posso informar aos senhores que, há três se-
temente, sendo um cargo em comissão ou de corifi-	manas, participei de um seminário na Fundação Ge
ança, cujo titular é demissível "adnutuin". En-	túlio Vargas, estando presente o Secretário-Gera
tão o novo intendente tem direito a demitir aque	da Secretaria de Administração da Presidência da
le chefe de seção. Repito, não entra aí a ques-	República, que submeteu a debate um trabalho em

	

tão do mérito, da legitimidade, mas sim o princl	que se indicava que, na administração federal(dipio da legalidade,

	

O PROF. PAULO NEVES DE' CARVALHO - Há uma	
reta), 95 a 96% dos servidores são celetistas.

pergunta, também de Doralice Soares da Silva.	
Apenas 4 a 5% são estatutários.
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Por ai se vê a importãncia da unificação do
regime. Mas ocorre que a contratação de celetis
ta pode ser feita mediante concurso público.

Muitas vezes tive oportunidade de elaborar
projetos de lei para administrações municipais,
estabelecendo a obrigatoriedade de concurso pú-
blico. Aqui mesmo em Belo Horizonte, na Junta Co
mercial do Estado de Minas Gerais, ao tempo em
que dela participei colaborando na sua organi
zação autárquica, foi estabelecida , a exigência de
concurso público, e vários deles foram realiza-
dos.

O concurso público tem fundamentos de ordem
técnica e moral, mas não transmuda o regime juri
dico do servidor, que não deixa de ser celetista
pelo fato de ter-se submetido a concurso público.

O entendimento dos juizes, ao procurar diri-
mir controvérsias a respeito do regime jurídi-
co do servidor, no sentido de que o fato de o ce
letista submeter-se a concurso público transfor-
ma o seu regime em estatutário, não me parece cor
reto, nem é a interpretação que prevalece.

O que ocorre - e aqui retoma o Professor An-
tônio Augusto - é que esta situação tem uma cono
tação de injustiça, porque aquele que ingressa no
serviço público mediante concurso público, ainda
que sob o regime celetista, alcança um"status"di
verso do daquele que chegou ao serviço público ir
diente contrato sem concurso público. Mas isto
não lhe assegura um regime diferente, ao que me
parece.

(Pergunta dirigida ao Sr. Roberto d€Carvalho) -
Haveria possibilidade de trazer a Minas Gerais
membros de sindicatos mais organizados e experi
entes, para orientar na formação de novos sindi
catos que estão surgindo, cujos representantes es
tão bastante confusos, dada a grande desordem que
sempre se abateu sobre o serviço público?

O SR. ROBERTO DE CARVALHO - 5s temos feito
isso. Na realidade, temos promovido debates o
eixo do nosso congresso a ser realizado no próxi
mo ano será a- organização sindical. Para ,aquelei
que quiserem, temos reuniões todas as seguzdas-
feiras, com o Conselho de Representantes da Coor

denaçãõ. Elas estão abertas a todos os servido-
res que queiram participar. Temos feito reuniões
com todos os sindicatos. Na estrutura atual, te-
mos o Sindicato dos Médicos, dos Sociólogos,dos
Psicólogos, com os quais já temos feito a inte-
gração no contexto de nossas lutas. Temos promo-
vido reuniões com todos esses sindicatos. Mas
vou deixar os telefones da Coordenação: 461-8538
e 467-2944. Estão também aqui outros membros da
Coordenação e os que quiserem podem procura-los.
Na realidade, acho que nossa própria experiência
fundamentará a organização que iremos construir,
embora valorizemos sobremaneira as : informações
dos outros.

O PROFESSOR PAULO NEVES DE CARVALHO- Pergun-
ta dirigida ao Prof. Antônio Augusto Anstasia:
Essa pergunta é muito importante porque retoma o
assunto da estabilidade e da efetividade. Ele
retomou, com muita propriedade, que a Constitui-
ção considera estáveis servidores com mais de cm
co anos e não os tornou efetivos no cargo.	Uma
coisa é estabilidade no serviço; outra é -efeti-
vidade no cargo.

A pergunta,dirigida ao Prof. Anastasia, é a se'
guinte: "Os empregados do Estado, consideraos es
taveis por força da Constituição, estão sujeito
a concursos para ingressarem no Quadro de Regime
Ünico. Na sua opinião, como ficaria a ÊituãÇão
daqueles que não conseguirem a média mínima?

Ao contrário das Constituições anteriores, de
1946 e 1967, que tinham sempre por característi-
ca efetivar todos os servidores em situação de
suniforme, esta Constituição atual, talvez por
um crivo maior da opinião pública, deu um -passo
acertado, ao outorgar a estabilidade, sem por
outro lado transformar os cargos em empregos efe
tivos, levando em conta que a -  é celetis
ta. Parece-me que o concurso é regra obrigatória
para os que não entraram por concurso público.Em
aditamento à resposta do Prof. Paulo Neves, aque
les celetistas ingressados por concurso público-,
como é  caso da Prefeitura, das autarquias e
fundações, não estão na regra do artigo 19 das
Disposições Transitórias e não alcahçarão estabi
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lidade com dois anos. Mas, os que não etitraram
por concurso e queiram fazê-4o, caso não logrem
êxito, infelizmente ficam com uma situação dê ins
tabilidade, mas acredito que o Constituinte esta
dual ou o legislador complementar vai prever a
hipótese de um quadro em extinção. Porque, se e-
les são estáveis, não podem evidentemente ser de
mitidos. Vão ficar numa situação transitória pe-
lo resto da vida. Por outro lado, vejamos como
ficam os quê não têm estabilidade: se prestncon
curso - já são servidores - e também não logram
êxito, correm risco de serem desligados do serQi
ço público.

O PROFESSOR PAULO NEVES DE CARVALHO - Como
ficam os funcionários da Credireal que prestam
serviços a diversos órgãos do Estado, quanto ao
regime único? Os celetistas para se tornarem es-
táveis têm de ter mais de 05 anos de serviço, se
gundo a Constituição. Como ficam os casos de pres
tantes de serviço com contratos interrompidos que
perfazem 05 anos? Se percebi bem o alcance	da
pergunta, a primeira parte refere-se a um dos
problemas mais importantes que o constituinte es
tadual terá que enfrentar.

Sabemos que muitos servidores públicos, mi-
lhares deles, parece-me, foram contratados por
uma locadora de serviços - a CREDISERVE. Esses
servidores estão prestando serviços ao Estado em
diversos órgãos e alguns estão nesta situação há
muitos anos, não tendo mesmo sido contratados pe
lã CREDISERVE e, sim, Dela Fundação João Pinhei-
ro, bem como por outras entidades.

De qualquer maneira, hoje estão todos reuni-
dos pela CREDISERVE, prestando serviços a diver-
sos órgãos.

Ocorre que esta CREDISERVE,que foi criada pe
lo Banco-de Crédito Real,aparentemente não nas-
ceu do Estado, embora pense que foi criada pelo
próprio Estado, sim, por via oblíqua.

Ora, tem-se negado a esses contratados o ca-
ráter de servidores públicos numa tentativa de
equipará-los aos trabalhadores que prestam servi-
ços alimentares, de manutenção, de limpeza, vin-

64

dos das locadoras de serviço de vigilânciaetc.
Esse assunto tem que ser examinado, porque há nele

uma grande injustiça. O problema não é só de injustiça, é
que, na verdade, esses servidores são servidores públicos,
nrque vêm prestando serviços ao Estado, vindos de uma en-
tidade aparenteirente de direito privado e desvinculada do
Estado; mas que, de fato, não é desvinculada do Estado.

Hoje, na primeira parte da exposição, tive-
mos a oportunidade de dizer aos senhores	que,
em matéria de caracterização jurídica do vínculo
que prende alguém ao Estado, é muito importantea
realidade que se instala. O que sucede é que o
Estado, utilizando um mecanismo, volto a dizer
oblíquo, orocura contar com a colaboração de mi-
lhares de servidores que permanecem dentro do Es
tado, prestando serviço público, sendo muitos de
les advogados, economistas, psicólogos etc., co-
mo se estivessem desvinculados da realidade esta
tal.

Esse problema tem que ser considerado pelo
Constituinte mineiro, a despeito de algumas difi
culdades jurídicas que vão surgir, diante da ten
tativa de incorporação definitiva desses servido
res ao Estado.

Estou dizendo isso, porque tenho conhecimen-
to de que se tem procurado negar a esses servido
res a estabilidade a que se refere o artigo 19 das
Disposições Transitórias, sob o argumento de que
são simples emDregados de uma entidade de direi-
to privado que, juridicamente,não tem relação -
consequentemente o servidor - com o Estado.

O SR. ROBERTO DE CARVALHO - Essa é uma ques-
tão crucial, por cuja solução temos lutado	há
longo tempo.

Como o senhor é razoavelmente clássico, uti-
lizou o termo "oblíquo". Na verdade, isso é imo-
ral, constituindo uma contratação irregular. Por
isso, temos lutado para resolver essa situação De
fendemos que, mesmo sob a legislação trabalhista,
eles são servidores estatais.

O que vale na CLT é o contrato de realidade e
eles não tem nenhum vínculo com 4 Credireal. Ti-
vemos mais de 19 fontes e José Maria as conhece
todas que, após, foram juntadas a Credireal.
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Tudo ficou na Credireal 1.Exjste uma lei do
próprio Governo prevendo esta unificação.Urna uni
ca fonte não foi cumprida..O senhor tem razão.

O PROF. ANTÔNIO AUGUSTO - É uma pergunta en-
volvendo um assunto polêmico; a fundação já foi
uma entidade social. Há uma lei circulando no
Congresso Nacional, já aprovada pelo Senado Fede
ral e Presidente da Câmara, autorizando as uni-
versidades federais a instituir no seu âmbito a
fundação de apoio para atividade administrativa.

Respondendo em tese, não haveria nenhum em-
pecilho para a criação de uma fundação de direi -
to privado que viesse a prestar subsídio à enti-
dade pública. Evidentemente me pareceria inviá-
vel que tal fundação fosse lastreada por contri-
buição previdenciária de uma entidade da adminis
tração pública. Daí a dificuldade de uma solução
satisfatória.

O PROF. PAULO NEVES - Há uma indagação que
exigiria desenvolvimento bastante longo. Mas vou
sintetizar: "Gostaria que fizessem abordagem so-
bre o artigo 37, inciso XVI e XVII, confrontados
com o artigo 17 das Disposições Transitórias, in
ciso 1 e II. "No artigo 37, inciso XVI e XVII, o
assunto de que se cogita é o de acumulação. O in
cisvo XVI veta a acumulação remunerada de cargos
públicos e indica as exceções, como a de dois car
gos de professor, a de dois cargos de médido e,
na parte relativa ao Poder Judiciário, a do car-
go de Juiz com uma função de magistério. O inci-
so XVII diz que a proibição de acumular e esten-
de-a a empregos e funções em autarquias, empre-
sas públicas etc. O Art. XVII das Disposições Tran
sitórias trata dos vencimentos, da reimneração, das vanta-
gens e dos adicionais, bem como dos proventos de aposentado
ria que estejam sendo percebidos em desacorlo com
a Constituição, os quais serão imediatamente re-
duzidos aos limites dela decorrentes, não se ad--
mitindo, neste caso, invocação de direito adqui
rido ou percepção de excesso a qualquer título.

Noparâgrafo 19 temos o seguinte: "é assegurado
o exercício cumulativo de dois cargos ou empre-
gos privativos de médico que estejam sendo exercidos por
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médico militar na administração direta ou indireta", e no
parágrafo 29: "É assegurado o exercício cumulati-
vo de dois cargos ou empregos privativos de pro-
fissionais de saúde que estejam sendo exercidos
na administração pública direta ou indireta." A
regra é incisiva:o artigo 17 trata dos casos que
estejam infringindo os incisos XVI, XVII e XXXVII, dizen-
do que, em relação a esses casos em que a norma
é infrigida, não há que se alegar direito adqui-
rido. Este problema é importante porque sabemos
que é da tradição do nosso Direito que o direito
adquirido, a coisa julgada, sejam preservados sem
pre. As próprias Constituições vêm repetindo is-
to.

Ocorre, no entanto, que nesta Constituição,
fruto do Poder Constituinte originário, que não
tem limites, a não ser o da própria consciência
do Constituinte, estabeleceu-se que nesses casos
não há como alegar direito adquirido.

Nós sabemos que o homem comum ficou bastante
ofendido, quando viu a própria Constituição di-
zendo que, nesses casos,não há que alegar direi-
to adquirido. Isso decorre da própria natureza do
poder constituinte.

Nos parágrafos 19 e 29, no entanto, excluem-
se da redação, do rigor da regra contida no"caput",
o exercício cumulativo dos médicos, com emprego
privativo de médico, que sejam exercidos por me-
dicos habilitados, ou então no exercício cumula-
tivo de dois cargos ou empregos privativos	de

profissionais da saúde	etc. São duas situações
que foram excluídas.

Percebe-se desde logo que os interessados ti
veram força suficiente para inserir no bojo de
um artigo um ponto tão restritivo como essas duas
exceções.

Pergunta da Associação dos Servidores da Se-
cretaria da Indústria e Comércio: "O servidor de
uma Secretaria de Estado, contratado pela CLT,
através de uma empresa de economia mista (CDI)
que mantém convênio com a Secretaria para presta
ção de serviços, obedecendo todas as determina-
ções da mesma Secretaria e recursos para pagamen
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to de salários, férias, indenizações	etc.

1) O contratado é considerado servidor públi
co?"

A empresa é de economia mista, como a pró-
pria pergunta registra. Aliás, é uma empresa de
economia mista que lembra muito aquela figura do
animal que tem cabeça de leão, juba de leão, cau
da de leão e não é leão, porque, a presença do
capital privado para que ela se torne mista é ir
relevante. Na verdade a CDI é uma empresa públi
ca, embora do ponto de vista formal seja uma so-
ciedade de economia mista; é uma entidade da ad-
ministração indireta e conseqüentemente, partici
pa da administração pública, no sentido amplo.

No início da nossa exposição de hoje, lembra
mosaos senhores  conveniência de que se fixasse o
sentido de administração pública no texto consti
tucional. No texto constitucional algumas vezes,
a expressão estará significando o Poder Executi
vo. Mas, muito mais frequentemente Administração
Pública se emprega no sentido amplo, abarcan-'
do não só o Poder Executivo, mas também as enti-
dades de administração indireta, as autarquias,
as sociedades de economia mista, as empresas pú-
blicas e as fundações. E, em face do artigo 37,
parece que não há dúvida, trata-se de servidor
püblico,a despeito do mecanismo que se adotou pa
rã que o servidor viesse a ter exercício num das
Secretarias de Estado.
Não é um mecanismo de convênio que desnatura o
regime. O que importa é a realidade do fim.

2) "Pode esse servidor ser transferido para
uma empresa (Credireal-Serviços) através de "Ter
mo de Sucessão"?" Este é um problema em que o
próprio servidor costuma não ter força para in-
tervir. O vínculo nasceu entre . CDI e a Secreta
ria de Comércio. O servidor foi posto à disposi-
ção da Secretaria de Indústria e Comércio, pos-
teriormente ter-se-ia celebrado um ajuste entre
a CDI, que é o órgão originário,e a CredireaLSer
viços, de modo que o servidor,embora permaneces-
se no mesmo lugar, na Secretaria de Indústrias e
Comercio, possou a vincular-se a uma outra enti-

dade da qual se diz que nem pertence ao Estado,
por ter sido criada por ele obliquamente. Este
assunto é importante porque mostra que o servi-
dor não pode ficar entregue a conveniências ex-
clusivas daquele com quem ele estabeleceu víncu-
lo. O servidor não tem o poder de interferir a
não ser que amanhã ele tenha que discutir seus
direitos em face desta mudança de empregador.Nes
sã circunstância, parece-me que não haveria pos-
sibilidade de o servidor ficar prejudicado.Quan-
do se examina um vínculo de alguém com o Poder
Público, certos aspectos formais não interferem
muito. Não é o fato de ter nascido aqui, depois
por um termo ter passado para ali e depois por
um outro ajuste ter sido transferido para acolá
que vai definir sua situação nem caracterizar
seus direitos. A relação na verdade é com o Esta
do,re estas manobras, estes mecanismos que se ins
talam como que para atender a momentâneas conve -
niências deste ou daquele não podem interferir
ia realidade, porque é em nome desta realidade
que se está unificando o regime. Diante desta re
alidade, estes expedientes não valem e não podes
valer, porque na realidade estatal há uma nature
za que não se desnatura pelo mero expediente d
um ajuste.

-"Qual a situação jurídica deste servidor nes
ta empresa?"	 -	-

Para a empresa,possivelmente estará no termo
que ele é um simples empregado dela e ela não pas
sã de uma locadora de serviço como qualquer loca
dora que aluga mão-de-obra. Isto e o que ela vai
dizer, mas, na verdade,não me parece queseja is
to, porque estas mudanças fõram feitas a revelia
do servidor, ao arrepio dos seus interesses e di
reitos. A natureza não se pode transmudar pelamu
dança instalada unilateralmente por um daqueles
que completam a ação jurídica.

-"Não havendo rescisão contratual com a em-
presa sucedida 7 que é a CDI, com quem fica a res-
oonsab ii idade?
-	Claro que diante do servidor a responsabili-
dade é do Estado porque o resto são artifícios.
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As entidades relacionadas são parte da mesma fi-
gura, parte do mesmo Estado, isto é, Estado numa
concepção ampla. Porque o Estado numa concepção
restrita pode ser pura e simplesmente a pessoa
jurídica, o Estado, a União, o Município, assim
como a autarquia como pessoa jurídica. Mas Esta-
do no sentido amplo envolve o poder central, a
pessoa jurídica central e todas as entidades que
compõem o chamado planetário.

-" A lei permite a sucessão sem a extinção da
sucedida?"

Confesso que no caso não conheço a lei que
estivesse regendo a situação. Não me parece que
haja lei que esteja permitindo isto. Se aplicar-
mos a regra geral dentro da teoria da legislação
trabalhista, é claro que aquele que sucede assu-
me toda a responsabilidade e ônus. Mas a figura
da sucessão é que me parece artificiosa.Não me
parece que haja mesmo a sucessão.

O que há é um movimento instalado segundo a
conveniência de alguns órgãos que integram o Es-
tado na sua concepção mais ampla.

"O servidor em apreço, com mais de cinco anos
de admissão em uma empresa, goza de estabilida
de?"

Ele é servidor público e adquiriu estabilida
de É claro que a Credireal vai dizer que não.Te
nho um parecer da Credireal dizendo que ei não
tem nada a ver com o Estado.

- " Quando os servidores estavam vinculados ao
CDI,existia isonomia com os empregados da Casa.
Com a transferência para a Credireal perdeu-se a
isonomia. Como fica essa questão?"

Se eles tivessem permanecido na CDI teriam
usufruído as decorrências da situação de isono-
mia. Eles continuam trabalhando no mesmo lugar,
mas o empre gador passou a ser outro. Desta forma
?erderamo benefício da isonomia.

Direito é bom senso. Nenhum de nós admitiria
que por um mecanismo que não fosse correto ou le
gal sofrêssemos prejuízo. Talvez o problema deva
ser discutido em juízo. Estou convicto de que se
ria reconhecido o direito deles.

Antes de prosseguir nas respostas,gostariade
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manifestar a todos a grande alegria que sinto por
estar fazendo parte da mesma mesa com alguns ex-
alunos. Considero de extraordinária beleza esta
oportunidade.

-"Gostaria de saber qual a natureza jurídica
da empresa Credireal, pois, de acordo com oin-
teresse da mesma, passa de empresa privada à em-
presa pública sem a menor cerimônia. Por exemplc
para não pagar as URPs ela diz que é empresa pú-
blica e contrata servidores para a administração
direta. Qual o entendimento?"

São mecanismos que se tivessem força para mu-
dar a natureza das coisas nos sujeitariam a vá-
rios riscos.
Na análise de uma situação como essa, se des-

cermos à raiz do fenômeno, encontraremos sua ver
dadeira natureza. Não adianta dizer que é isso ou
aquilo,se não for isso ou aquilo, porque o direi
to não pode pactuar com esses expedientes: quan-
do convém,o regime é um, quando não convém é outro.

É claro que o Direito não pode acolher isto,
sobretudo em face da nova Constituição, que to-
mou um cuidado especial em relação a essas enti-
dades estatais e a suas subsidiárias. A nova Cons-
tituição impede que essas entidades estatais e
suas subsidiárias sejam criadas à margem da lei.
Esse fenômeno já se vinha instalando, o Consti-
tuinte sabia disso e, por essa razão, inseriu,na
Constituição, a regra que interpõe esse obstáculo.
Na prática, o preceito aludido terá eficácia? É
claro que o Direito organizatório é muito dinâmi
co, por mais que se procure coibir o entendimen-
to que, sendo diversificado, acaba por prejudi-
car o servidor público. No entanto, sempre se
procurará, nos pequenos espaços que restem à in-
terpretação, encontrar um entendimento que se
ajuste mais à conveniência momentânea de algumas
pessoas ou entidades. Mas isto não permanece, na
verdade - eu estou me lembrando aqui da criação
oblíqua e parece-me que o consulente vai encon-
trar a explicação mais clara com o Prof. Roberto
Carvalho.
Prof. Antônio Augusto, o senhor não acha con-
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traditório a Constituição Federal efetivar servi
dores sem concurso público com mais de cinco anos
de serviço e, ao mesmotempo, defender que todo
emprego público deverá ser por concurso?

O PROF. ANTÓNIO AUGUSTO - Ela não efetivou, deu
estabilidade. Encontrando uma realidade funcio-
nal onde milhares de pessoas entraram sem concur
so,é evidentemente necessário que se dê estabili
dade e depois se permita a efetividade  na forma tran-
sitória.

O PROF. PAULO NEVES DE CARVALHO - Há aqui uma
pergunta de alto nível da Prof Maria Helena Me-
gale que é assessora nesta Assembléia Legislati-
va e professora de Direito na UFMG.

- "Referindo-se ao princípio da responsabilida
de objetiva no âmbito estadual, o senhor citou o
artigo 37, parágrafo 69, da Constituição Federal,
que parece oferecer ao administrado lesado, por
ato de agente da pessoa jurídica de Direito Pú-
blico e das de Direito Privado prestadores de ser
viço público, patrimônio presumivelmente solven-
te, no caso de indenização. Sabe-se que o servi-
dor causador do dano pode intervir como assisten
te da administração. Pergunta-se, porém, se esse
servidor responde civilmente tão-só perante o Es
-tado, ou tem responsabilidade junto ao adminis-
trado lesado, considerando as normas processuais,
segundo as quais está vinculado à indenização da
lide aquele que estiver obrigado, pela lei ou pe
lo contrato, a indenizar em aço regressiva o pre
juízo do que perder a demanda.
A professora trouxe um problema muito discuti-

do quando se cogita de responsabilidade civil do
Estado por ato de funcionário seu. A Constitui-
ção anterior, no seu artigo 107, já estabelecia
jue as pessoas jurídicas de direito público in-
terno respondem, civilmente, pelos danos que
seus funcionários causem a terceiros. Como vê, é
uma regra fundada na chamada Teoria Objetiva, é
uma regra de indenização, que repousa na existên
jcia do dano e no nexo causal, configurada uma re
ponBabi1idade sem culpa. Trata-se de um fundamen
to de Direito Público da maior relevância, este

da responsabilidade,que foi inserido no Direito
desde a Constituição de 1946. Ocorre, no entan-
to, que as disposições constitucionais que tra-
tam da realidade objetiva do Estado trazem sem-
pre um parágrafo assegurando à pessoa jurídica,
o Estado, o direito regressivo contra o funcioná
rio que tiver causado o dano, desde que este te-
nha procedido com culpa ou dolo.

Isso significa que, quando o prejudicado acio-
na o Estado, segundo a teoria objetiva, ele o
faz fundado, exclusivamente, na existência de da
no e do nexo causal. Quando, no entanto, o Esta-
do procura ressarcir-se perante o funcionário que
tenha gerado, por ato seu, o direito à indeniza-
ção a terceiro, o Estado só pode exercitar esse
direito regressivo com fundamento na teoria dás
sica, na teoria do Código Civil, na chamada Teo-
ria Civilista da Culpa. Isto é, o servidor só se
rã Lesponsabilizado se tiver procedido com dolo
ou com culpa, o que traz à tona um problema da
maior significação, que é a idéia de dano inde-
pendentemente da idéia de culpa. Então, outro pro
blema se instala: o prejudicado deve ajuizar ação
de indenização simultaneamente contra o Estado e
• funcionário ou deve ajuíza-la apenas contra
• Estado para que este, posteriormente, exercite
• seu direito regressivo? São questões que o Di-
reito discute, mas a mim me parece que o pensa-
mento predominante, com assento na jurisprudên-
cia, é que o prejudicado deve ajuizar a ação ape
nas contra o Estado e o Estado então que exerci-
te o seu direito regressivo contra o funcionário.
Tenho aqui uma pergunta dirigida ao Sr. Rober-

to Carvalho: Vereador Roberto Carvalho, qual	é
a sua posição ideológica face à intervenção do
Estado na economia? Está mais para Fidel Castro
ou para Gorbachev? Cite exemplos de onde, na sua
opinião pessoal, porque sei que você não pode fa
lar em nome do Partido, o Estado deve ou não es-
tar presente. Você acha que o Estado e mais efi-
ciente que a iniciativa privada, no que diz res-
peito à comercialização, produção agrícola e in-
dustrial?

Essa é uma daquelas perguntas que já trazem, de
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certo modo, a resposta embutida. É a pergunta de
Leonardo Henrique Noronha, advogado.

Roberto, cuidado com a resposta.

O PROF. ROBERTO CARVALHO - Professor, até já
colocaram a dica: nem Fidel, nem Gorbachev. Es-
tou mais para Erundina, Lula etc. e tal. Politi
ca é isso aí. Embora todas as experiências, emni
vel mundial, sejam importantes, no Brasil temos
que partir da nossa própria experiência, com acú
mulo de tudo aquilo que se conquistou. Acho que
essa questão foi muito bem colocada. O nosso re-
gime é capitalista. Nessa discussão da privatiza
ção, o PT divulgou um programa emergencial, onde
coloca que temos que rediscutir esse problema. De
repente, essa febre de privatização muitas ve-
zes esconde outros interesses porque o capita-
lismo no	Brasil:	socializa	os prejuízos.
Grande parte daqueles da iniciativa pri-
vada que defendem a privatização são os primei-
ros a recorrer ao Estado na hora em que estão
tendo prejuízos. A pergunta é profunda e temos
que rediscutir a questão da privatização em fun
ção da nossa realidade. Inclusive o nosso capita
lismo é um capitalismo selvagem, dependente,e
questão da administração pública também merece
uma discussão mais profunda. Acho que a adminis-
tração pública tem que ser eficiente. Há uma cul
tura aí que temos que combater e temos que acabar com
ela. É esse empreguisn, e essa visão toda. De repen-
te, todos os políticos que estão em campanhas
eleitorais não falam mais naquele discurso. Está
aí o caso do próprio Governador, quando falou em
racionalizar, em moralizar, em enxugar a máquina
pública. Na realidade, o discurso político, na
maioria das vezes, é para encobrir. É igual quan
do se fala em povo. É só para encobrir os verda-
deiros interesses. Para solucionar nossos proble
mas não podemos simplesmente pegar e importar mo
delos de Cuba ou da Rússia.
Também não podemos trazer para aqui mecanica-

mente o modelo da Inglaterra. Nós achamos que es
!ta questão tem de ser amplamente discutida. É um
assunto para ser largamente estudado. Lembro-me

deque ainda ontem o Senador Mário Covas estava fa-
lando a respeito e dizia que temos que acabar com
essa tese simplista de privatização. Nós precisa
mos enfrentar esta questão mais seriamente. Na
verdade eles decidem lá fora,fazendo acordo com
o FMI, e aqui estão simplesmente implantando a
coisa decidida pela matriz.

O PROF. PAULO NEVES DE CARVALHO - Há aqui uma
pergunta que vou responder bem rapidamente por-
que às 2 horas deverá haver uma outra reunião
aqui neste Plenário. É do Sr. João Maurício, As-
sessor da Prefeitura de Ibirité, que pede escla-
recimentos sobre "os requisitos para o preenchi-
mento de cargos em comissão, disposições do arti
go 37, § 59; preferência para servidores de car-
reira técnica e grau de parentesco com o Chefe
do Executivo".

Quando se estava elaborando a Constituição, aque
les que em Brasília se achavam sob a coordenação
do Prof. Vicente Mendes procuraram, junto à As-
sembléia Nacional Constituinte, estabelecer uma
regra segundo a qual o provimento de cargos em
comissão se fizesse com aqueles que fossem ocupan
tes de cargos de carreira.

Isso me parece que muito corretamente veio a
figurar na Constituição, embora a regra ainda não
possa ser completamente implantada pelo fato de
que há falta daqueles ocupantes do cargo de car-
reira, que ainda é uma experiência nova entre
nós. Então o Constituinte procurou efetivar a re
gra, dizendo que esses cargos em comissão serão
preferencialmente exercidos por ocupantes de car
gos de carreira técnica ou profissional.	Resta
saber o que é preferencial em Direito.

Na verdade, numa situação para a qual haja al-
guém que, entre outros postulantes, atenda ao re
quisito da carreira, estando em condições de exer
cer o cargo em comissão, que é de confiança, en-
tão este alguém deverá ter preferência. Isto na
prática é muito difícil porque ainda não se ins-
talou entre nós a chefia como carreira. Esta é
uma grande aspiração. Nós haveremos algum dia de
realizá-la,mas vamos ainda por muito tempo convi
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ver com a regra da experiência. Não sei se a au-
toridade que nomeia vai exercitar corretamente es
ta preferência ou se ele vai preferir individua-
lizar, adotar na regra um critério meramente
subjetivo. Na verdade, ela não é subjetiva, não
tão subjetiva assim. Entre vários, havendodois
que atendam aos requisitos, dos dois deverá sair
o ocupante do cargo em comissão.
A outra parte da pergunta é a respeito do grau

de parentesco com o Chefe do Executivo.
O problema me parece mais de ordem ética e mo-

ral.
No campo da moralidade administrativa, o admi-

nistrador ou chefe doExecutivo, seja qual for
o Executivo, não está legalmente impedido de as-
sessorar-se, de auxiliar-se, por quem seja seu
parente. Acontece que há limites que se impõem
ao exercício dessa discricionariedade por parte
do administrador, e o Prof. Antônio Roberto esta
vã dizendo que o que espanta não é que o chefe
do Executivo realmente nomeie diversos parentes
para cargos mais próximos; o que causa espanto é
que, no círculo tão restrito de uma família, se
encontrem tantas pessoas sensíveis ao interesse
público. Na verdade, fora dessa comunidade fami-
liar, é possível encontrar quem possa atender aos
requisitos do provimento em comissão. Isto, os
senhores vêem, pertence ao campo ético, pertence
ao campo da moralidade. O assunto não é propria-
mente de ordem legal.

O PROF. JOSÉ MARIA DIAS - Eu gostaria de cum-
primentá-lo pelas considerações que o senhoraca
ba de fazer e dizer-lhe que, relativamente à ex-
pressão "preferencialmente", muito vai depender
da qualidade dos estudos que forem feitos para
conhecér a verdadeira missão da organização. Is-
to é, uma vez identificadas quais são as atribui
ções, qual é essa missão, ficaria mais fácil di-
zer que numa diretoria de trânsito do DNER, por
exemplo, dever-se-ia colocar para dirigi-la aque
le indivíduo que reunisse, dentro de uma carrei
rã, as condições próprias para isso.

Talvez o legislador, anunciando no artigo	24

a conexão entre o regime e a reforma administra-
tiva de cada órgão ou entidade, esteja abrindo
uma perspectiva de mitigar as dificuldades sub-
jetivas embutidas na palavra "preferencialmente".

O PROF. PAULO NEVES DE CARVALHO - O adendo fei-
to pelo Prof. José Maria Dias realmente foi mui-
to bom.
Há, aqui, uma pergunta de Cláudia Sampaio Cos-

ta, que eu vou resumir.
"O artigo 37 estabelece sobre a obrigatorieda-

de dos planos de carreira.
O artigo 37, II, segundo interpretação corren-

te, impossibilita o concurso interno e dificulta
a progressão vertical na carreira".
Eu tenho a impressão de que - aqui está empre-

gada a expressão "progressão vertical na carrei
rã", ou seja, promoção - na verdade a Constitui-
ção, ainda que não expressamente, há de conside-
rar ressalvada a carreira, porque todos nós te-
mos visto como a Constituição prestigia a carrei
rã. O problema está no concurso interno para o
chamado acesso.

"O artigo 37, V, não adstringe os cargos em co
missão aos servidores de carreira, mas apenas es
tabelece a preferência".
Agora vem a pergunta: "1 - Existiria uma fõrmu

Ia de se aperfeiçoarem essas questõesemnível da
Constituição Estadual, garantindo que os cargos
em comissão estejam de fato inseridos num plano
de carreira e sejam ocupados exclusivamente se-
gundo critérios de competência técnica e mérito
profissional"?

Eu respondo afirmativamente. Acho que, como is
so diz respeito ao direito organizatório do pró-
prio Estado, em que o Estado é autônomo, dentro
dos balizamentos estabelecidos pela Constituição
Federal, a minha impressão é a de que a Consti-
tuição Estadual não está obrigada a adotar esta
mesma regra.

Nesse caso, se a Constituição Estadual vai con
siderar a realidade administrativa estadual tão
aperfeiçoada, já temos alcançado um grau de aper
feiçoamento que lhe permitirá estabelecer que o
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provimento dos cargos em comissão só se faça com
ocupantes de carreira.
Se isto for possível, acho que a idéia deve ser

aprovada,e a sugestão deve ser encaminhada ao
Constituinte Estadual. O que me parece é que a
administração estadual vem padecendo, em termos
globais, da falta de uma política definida. To-
dos sabemos que ela não existe.
Não há entre nós uma política de pessoal, dire

trizes estabelecidas, nem caminhos acertados nes
te sentido. A administração de pessoal vive em
meio a um esforço muito grande mas, aleatoriamen
te, é sujeita a muitas contingências.	•. :
Na realidade, estamos cada vez mais distantes

da aspiração de racionalidade da máquina adminis
trativa, porque, afinal, tentar aperfeiçoar e rã
cionalizar qualquer coisa à margem do servidor,pu
rã e simplesmente, não tem sentido. É o servidor
que dá a medida das coisas, pois ele é que dá vi
da e movimento ao aparelho burocrático.

Respondo agora a seguinte questão: "Qual a for
ma, em nível de carreira, sem concurso interno, de
se incentivar a ascensão funcional, se não vin-
gar a idéia contida no artigo 37, II ,da nova Cons
tituição?
A redação do artigo 37, II, impede a realiza-

ção, em termos definitivos do concurso interno"?
Ocorrendo isso, á. administração pública esta-

ria amputada de um dos instrumentos da maior efi
cácia. Mas digo isto no plano teórico porque,
na verdade, entre nós não se tem exercitado o
aproveitamento da "prata da casa" por meio de
uma política de recursos humanos que valorize o
servidor e que dote a administração pública de
instrumentos eficazes na correção de desvios de
função.' Como Professor de Direito Administrativo,
lanento muito que se expunja do regime jurídico
a readaptação e correção dos desvios. Isto no pia
no teórico, já que sob o ponto de vista da práti
ca administrativa, tenho a impressão de que es-
tes instrumentos não estão sendo efetivamente im
plantados, ou, pelo menos, com a freqüência dese
jada.

Pergunta formulada ao Prof. Antônio Augusto -
"Partindo do pressuposto de que o regime único
será editado por lei e, considerando o prazo de
dezoito meses para reforma administrativa, pode-
rá ser editada a lei antes da Constituição Esta-
dual para explicitar o regime ou regimes únicos?
O temporário, como está na Constituição, tem ca-
racterística estatutária ou celetista?

O PROF. ANTÔNIO AUGUSTO - Quanto à primeira iri
dagação, apesar de que em tese fosse possível que
se antecedesse à Constituição Estadual, parece-
me uma temeridade, na medida em que o regime ju-
rídico terá o seu contorno balizado pela Carta
Estadual.

Entretanto, temos a situação atual do serviço
p iblico, cuja prática administrativa está um pou
co dissonante do que determina aConstituição.
Acredito que este prazo deverá ser renovado a

partir da nova Constituição do Estado. Evidente-
mente, quando a Carta diz "contratado para ativi
dades temporárias",, jamais se estará reportando
ao regime celetista, mas estaremos no campo de
um contrato de Direito Administrativo regulado,
por isso mesmo, pelos princípios do Direito Pú-
blico.
O PROF. PAULO NEVES DE CARVALHO - Estou sendo

lembrado que, lamentavelmente, não poderemos
prosseguir, porque deverá realizar-se uma reunião
legislativa neste recinto.
Assumimos o compromisso, com aqueles cujas per

guntas não foram respondidas, de dirigirmos a
cada um deles as respostas.
Fiquei devendo a este auditório o desenvolvi-

mento de algumas idéias que gostaria de ter sub-
metido ao exame de todos, relacionadas com os con
troles da administração pública. Não foi possí-
vel colocar, no espaço desta manhã, tudo aquilo
que ambicionávamos debater. Ouvimos com extraor-
dinário interesse exposições brilhantes, que de-
monstraram a competência de todos os painelistas,
salvo um, evidentemente. Espero reencontrá-los
algum dia, tão brevemente quanto possível, para
lhes falar sobre esses instrumentos de controle,
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por exemplo, o mandado de segurança coletivo,que
é uma das grandes conquistas desta Constituição,
e sobre muitos outros itens; para lhes falar so-
bre a participação do particular, que está sendo
convocado pela própria Constituição para dar a
sua adesão à elaboração dos planos municipais,pa
rã examinar as contas dos municípios,que duran-
te seis meses terão que ficar à disposição de to
dos, para que formulem as indagações que quise-
rem, encaminhando ao Tribunal de Contas quaisquer
reclamações que tenham a respeito da política fi
nanceira, orçamentária e tributária do Estado ou
de qualquer das suas entidades; para lhes falar
sobre a grande inovação que é a da iniciativa p0
pular na edição das leis, permitindo que o muníci
pe proponha diretamente à Câmara determinada lei
do interesse do município, da cidade ou até rrs
mo de seu bairro; para lhes falar também sobre o
direito de iniciativa no plano da Constituição
Federal, que faculta a certo número de eleitores
a apresentação de projeto de lei ao Congresso Na
cional.
Neste campo, enfim, inúmeras considerações que

podem ser desenvolvidas, dirigidas ao município,
ao cidadão, à associação que se crie para preser
vação do meio ambiente. Então gostaríamos de fa-
lar a este auditório não apenas sobre a lei de
ação popular, mas também sobre a ação civil pú-
blica, destinadas à preservação da moralidade,do
meio ambiente, e à defesa do consumidor.

Quanta coisa bonita se abre diante de nós para
falarmos! Infelizmente o tempo correu, mas quero
dizer que me emociono sempre diante de um auditó
rio como este. São quase 14 horas, estamos aqui
há quase cinco horas, todos presos ao mesmo obje
tivo - e eu gosto sempre de dizer - como se esti
véssemos aqui, nesta manhã, concentrando-nos so-
bre o nosso interesse pessoal, o nosso direito
subjetivo ofendido. Como, se na verdade, não es-
tivéssemos aqui desenvolvendo idéias que dizem
respeito ao aperfeiçoamento do cidadão, dos pe-
quenos e grandes grupos da comunidade; como sena
verdade não estivéssemos preocupados somente com
a promoção social.

Quero dizer ao Presidente desta reunião que me
senti muito honrado por estar aqui nesta Casa,fa
lando e ouvindo estes notáveis expositores, exa-
minando as indagações que fizeram, tudo isto pen
sando na realizaçãõ de certos valores que podem
tardar, mas um dia serão plenamente cultivados.
Os frutos de nosso esforço podem não chegar ama-
nhã, mas eles virão um dia. Muito obrigado. (- Pai
mas)

O SR.PRESIDENTE (DEPUTADO DELFIM RIBEIRO) - Da
do o adiantado da hora, a Presidência vai encer
rar os trabalhos. Antes, porém, quer agradecer a
presença e a valiosa contribuição do ilustre Co-
ordenador, Prof. Paulo Neves de Carvalho,essa fi
gura impoluta que todos nós mineiros aprendemos a
admirar e respeitar; bem como a presença notável
dos Profs. Antônio Roberto Pires de Lima, Antô-
nio Augusto Anastasia, José Maria Dias e do sin-
dicalista, Vereador e amigo Roberto Carvalho.

A Assembléia Legislativa, procedendo a este Sim
pósio, abrindo suas portas à discussão de um te-
ma tão importante e relevante quanto este - A Ad-
ministração Pública -,está certa de ter consegui
do neste dia prestar uma inestinvel colaboráção aos Srs.
Deputados, na elaboração da nossa Carta Estadual
As perguntas que foram formuladas e ainda não

foram respondidas serão oportunamente levadas ao
conhecimento de cada um que as fez.

Queremos dizer também que esta sessão de deba-
tes serviu como uma valiosa contribuição para se
rediscutir o Estado, seu aspecto administrativo
e o exercício de suas funções políticas. As dis-
cussões mostraram-nos,outrossim 1que é imperioso
valorizarmos o servidor público. E nós, sentindo
esta fase de dificuldades por que passa o Brasil
de hoje, compreendemos que realmente são necessá
rias profundas transformações. Não tardará a mu-
dança em Minas, com a elaboração da nova Consti--
tuição. É hora de lembrarmos do poeta contemporá
neo Thiago de Mello, quando, em um de seus poemas,
diz: "mais do que viver,o importante é trabalhar
na mudança, na mudança do que é preciso mudar,ca
da um de sua vez, cada um em seu lugar".Nos, ho-
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mens públicos, com mandato ou não, mas tendo a
responsabilidade pelo trato da coisa pública,pre
cisamos racionalizar a vida estatal, dinamizá-la
e valorizar o servidor público, seu principal pro
tagonista, para que tenhamos um Estado efetiva-
mente mais aberto, mais justo, mais democrático.
Muito obrigado. (-Palmas).
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