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REGIME JURÍDICO ÚNICO DO SERVIDOR PÚBLICO*

1 - Introdução

No momento em que se discute, em Minas Gerais, a instituição do Re-
gime Jurídico Único, consideramos importante uma breve retrospectiva da
situação da administração pública e de seus servidores, para que, nessa mol-
dura, possamos melhor compreender o quadro da administração pública mi-
neira.

Até 1967, todos os trabalhadores públicos eram regidos pelo Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis. Em fevereiro daquele ano entrou em vigor
o Decreto-Lei n2 200. Como tantas outras decisões daquela época, o Decreto
contribuía para enfraquecer o Congresso Nacional, que perdeu a atribuição
exclusiva de criar cargos públicos e de fixar os vencimentos do funcionalis-
mo. A Administração Federal foi dividida em administração direta, englo-
bando os organismos administrativos da Presidência da República e dos Mi-
nistérios, e administração indireta, composta pelas autarquias, empresas pú-
blicas e sociedades de economia mista.

As empresas públicas e as sociedades de economia mista foram autori-
zadas a funcionar em condições idênticas às do setor privado. Passaram a
contratar seus funcionários pelo regime da Consolidação das Leis do Traba-
lho - CLT - e não mais de acordo com o Estatuto dos Funcionários Civis da
União. Esse Estatuto, que data de 1952, garante uma série de vantagens ine-
xistentes na CLT, como a licença-prêmio, a licença para tratamento de saúde
e, mais importante, a estabilidade. A partir daí, alterou-se rapidamente o per-
fil da administração pública.

Em menos de dez anos, foram criadas 116 empresas públicas. Muitos
órgãos federais foram transformados em empresas públicas e sociedades de
economia mista. No início da década de 80, chegava a 600 o número de em-
presas públicas.

V) Matéria elaborada por Consueio Tufos de Paula, economista, e Myriam Cosia da Oliveira, socióloga,
Consultoras da Coordanaço de Projetos de Pesquisa da Assembléia legislativa de Minas Gerais.
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Por outro lado, a centralização de poder e recursos no Governo Fede-
ral, que caracterizou esse período, permitiu que ele impusesse o modelo na-
cional aos Estados e Prefeituras, onde também passaram a proliferar essas
empresas.

Com a justificativa de "impedir o crescimento desmesurado da máquina
administrativa", o Decreto-Lei n 9 200 recomendava qua a Administração,
"sempre que possível", recorresse à contratação de empresas privadas. As
conseqüências dessa recomendação se fizeram sentir de maneira aguda prin-
cipalmente sobre os escalões inferiores do funcionalismo: motoristas, contí-
nuos, serventes, ascensoristas, porteiros, garçons, copeiros, vigilantes, faxi-
neiros, etc., que constituíam ampla maioria dos funcionários públicos e que
gozavam de estabilidade, assistência médica e, naquela época, salários ra-
zoáveis.

Através de convênios, a administração pública passou a contratar pe-
quenas empresas privadas para a prestação desses serviços, evitando as obri-
gações trabalhistas e sociais com a respectiva mão-de-obra. Dez anos depois
de assinado o Decreto-Lei, havia cerca de três mil locadoras de pessoal no
País, contratando dois milhões de pessoas e servindo também à iniciativa
privada. Os empregados dessas firmas recebiam geralmente a metade do que
os órgãos públicos pagavam às empreiteiras e formavam um contingente de
bóias-frias urbanos prestando serviço nas repartições públicas.

Do outro lado da pirâmide funcional, a reforma administrativa propi-
ciou o desenvolvimento de uma casta de privilegiados. O Decreto tornou
possível a contratação de altos executivos e técnicos pela CLT, sem concur-
so público e com remuneração muito superior às previstas nas normas sala-
riais válidas para os funcionários públicos. A reforma foi levada adiante e
sempre no mesmo sentido. Em dezembro de 1974, o Presidente Geisel esta-
beleceu por lei que, a partir de então, a administração pública só admitiria
novos funcionários pelo regime da CLT. Foi aberta uma exceção apenas para
as áreas de segurança, diplomacia e arrecadação de tributos federais.*

Em Minas Gerais, a situação não evoluiu de forma diferente. Os órgãos
da administração indireta (autarquias, fundações, empresas públicas e socie-
dades de economia mista) passaram a contratar somente pelo regime da CLT.
O exemplo foi seguido na administração direta e o resultado espelhava-se,

Para este resumo apoiamo-nos extensamenle em Retratos do Brasil, n' 40. Editora Poiflica. São Paulo, s/d.
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em 1987, na existência de mais de trinta empresas locadoras de mão-de-obra.
Hoje a administração direta contrata cerca de oito mil celetistas; a indireta
(autarquias e fundações), trinta e cinco mil.

Os contratos são feitos basicamente com a Credireal Serviços Gerais e
Construções S.A. e a Fundação Ezequiel Dias.

O número de quadros de pessoal, com as respectivas tabelas salariais,
chega a quatorze na administração direta e a mais de sessenta na indireta.
Cada órgão público tem o seu quadro.

Essa situação deverá permanecer. Na verdade, a Constituição Federal
não garantiu a isonomia salarial, e sim a isonomia de vencimentos para car-
gos de atribuições iguais ou assemelhadas, ressalvadas as vantagens de ca-
ráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.

II - O Projeto

No sentido de solucionar a situação caótica da administração pública
no país, a Constituição Federal determinou a instituição do Regime Jurídico
Único, bem como de planos de carreira para os servidores da administração
publica direta, autarquias e fundações, no âmbito da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.

Em Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Ad-
ministração foi incumbida de elaborar o anteprojeto do Regime Jurídico Úni-
co, constituindo uma comissão para desenvolver os respectivos trabalhos.

Essa comissão achou mais conveniente desdobrar em duas fases dis-
tintas a instituição do Regime Jurídico único, em Minas. Num primeiro mo-
mento, lei ordinária determinará a unificação do Regime Estatutário hoje
existente, o que implicará a imediata supressão do Regime Celetista. Uma
segunda etapa cuidará da elaboração do novo estatuto, bem como dos planos
de carreira para os diversos quadros de pessoal da administração direta e in-
direta.

De posse do anteprojeto, a Secretaria de Administração o enviou à
Procuradoria-Geral do Estado, onde sofreu revisão redacional.

1405



Constituído originalmente por 18 artigos e enviado à Assembléia Le-
gislativa no dia 19 de abril, o projeto recebeu um total de 93 emendas. Os
artigos mais emendados foram o 52 e o 62, que receberam respectivamente
treze e dezesseis emendas.

O art. 52 transforma em função pública o emprego do servidor não-es-
tável e não-concursado da administração direta, autárquica e fundacional.

O art. 69 se refere às formas de concursos para efetivação dos servido-
res estáveis e não-estáveis. O projeto recebeu, além disso, doze emendas
destinadas a garantir benefícios a determinadas categorias.

Em nossa opinião, são os seguintes os pontos mais importantes do
projeto:

1 - o celetista da administração direta, autarquia ou fundação, cujo
ingresso tenha ocorrido através de concurso público, ou o estável aprovado
em concurso, terá o seu emprego automaticamente transformado em cargo
público (art. 42);

2 - o servidor não-concursado e o não-estável da administração direta,
autarquia e fundação, terá o seu emprego automaticamente transformado em
função pública (art. 52).

a) incluem-se aí os servidores designados para o Quadro do Magistério
ou com outro vínculo contratual com o Estado ( art. 52, § 19);

b) estão excluídos os empregados de entidade de direto privado inte-
grante da administração indireta, prestadora de serviços de conservação, vi-
gilância, limpeza e outros similares à administração direta, autárquica e fun-
dacional; os empregados de empresa particular; o profissional autônomo; o
titular de cargo, função ou emprego de provimento em comissão ou de con-
fiança (art. 52, § 22).

Existe uma acesa polêmica em relação a esse artigo. Alguns compreen-
dem que ficarão excluídos do Regime Jurídico Único todos os contratados
pela Credireal Serviços, já que o capuz do artigo não se refere ao servidor da
administraçao indireta. Outros, porém, acreditam que apenas os trabalhado-
res em conservação, vigilância, limpeza e outros similares seriam excluídos;

1406



pela redação do § 2, os servidores da área técnica e burocrática seriam in-
cluídos;

3 - outro ponto polêmico do Projeto encontra-se no art. 6. Por esse
artigo, os servidores estáveis (com mais de 5 anos, até 5 de outubro de 1988)
deverão prestar concurso interno (art. 6, 1).

Os servidores não-estáveis deverão prestar concurso público.O servi-
dor da administração direta terá que obter classificação; o de autarquia e
fundação precisa apenas ser aprovado (art. 69 , 11, § 12). Em ambos os casos,
o tempo de serviço prestado à administração pública estadual será contado
como título do servidor no referido concurso. A Constituição Estadual limita
essa contagem a um quinto da pontuação geral (art. 31, Disposições Transi-
tórias).

Em relação a esse artigo, dois pontos devem ser destacados.

O primeiro diz respeito ao tipo de concurso: se classificatório ou me-
ramente aprobatório para todos, como estava no anteprojeto da Comissão da
Secretaria de Administração.

O segundo se refere ao tratamento diferenciado que o Projeto dispensa
aos servidores; os da administração direta devem ser classificados em con-
curso público; os de autarquias e fundações, apenas aprovados. A exigência
de classificação, no caso, é incompreensivelmente feita apenas aos servido-
res da administraçao direta;

4 - o art. 82 do Projeto determina que a transformaçao do emprego em
cargo público ou função pública (através de concurso público ou interno)
observará estritamente a titularidade do servidor estabelecida no instrumento
contratual;

5 - os arts. 92 e 10 permitem a contratação de pessoal fora do quadro
do funcionalismo, sem concurso.

O art. 92 prevê que, para professor, serventuário e auxiliar de justiça,
em caso de substituição durante o impedimento do titular do cargo, haverá
designação para o exercício de função pública. Tratando-se de cargo vago,
essa designação se estende até o seu provimento definitivo, desde que não
haja candidato aprovado em concurso público.
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O art. 10 garante a contratação de pessoal sob a forma de contrato de
Direito Administrativo, para atender a necessidade temporária de excepcio-
nal interesse público, como: calamidade pública; censos destinados à coleta
de dados para a execução de planos de governo; execução de serviços técni-
cos por profissional de notória especialização; e outras situações que serão
definidas em lei específica.

Há polêmica, também, com relação a esses dois artigos. No art. 92, al-
guns pretendem que haja apenas designação provisória, aproveitando-se para
isso, obrigatoriamente, candidatos excedentes aprovados em concurso públi-
co.

Outros acreditam que o inciso ii do art. 10, ao mencionar "censos
destinados à coleta de dados para execução de planos de governo", poderá
permitir contratações frequentes, dado o caráter contínuo desse trabalho. Há,
inclusive, emenda visando recuperar a redação do anteprojeto, que prevê a
contratação para "realização de recenseamento".

ifi - Considerações Finais

Convém mencionar, por último, a repercussão do Projeto junto ao fun-
cionalismo, às suas entidades representativas e parlamentares. Apesar do
acordo unânime quanto à necessidade de se unificar o regime jurídico no
Estado, aspiração antiga da categoria, algumas indagações importantes têm
sido feitas.

Urna delas se refere à possibilidade de "inchaço" do quadro de pessoal
do Estado. Os celetistas não-estáveis e os não-concursados, para serem efe-
tivados, terão que prestar concurso público. O servidor que não fizer o con-
curso, ou não for aprovado, ou classificado, conforme o caso específico,
continuará na função, sem acesso à carreira. Este servidor é passível de de-
missão. Essa situação, porém, não foi prevista no Projeto, e o Estado pode
perfeitamente manter esses celetistas na função e, além disso, contratar os
classificados no concurso público.

Outra crítica se refere à impossibilidade do atual servidor estatutário,
em desvio de função, de participar de concursos internos e disputar os car-
gos vagos com os celetistas, mesmo se ambos estiverem em situação idênti-
ca, ou seja, desempenhando as mesmas funções. Esse dispositivo pode, se-
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gundo alguns, prejudicar os servidores estatutários, uma vez que, ocupados
(pelos celetistas) os cargos vagos existentes no Estado, tão cedo haverá no-
vos concursos que permitam corrigir os desvios de função.

A isonornia salarial, que será tratada posteriormente, é outra grande
preocupação, pois, apesar de garantida pela própria Constituição, não che-
gou para os funcionários públicos. Não é raro que num mesmo órgão do go-
verno se encontrem celetistas com salários várias vezes maiores do que os de
estatutários, e vice-versa.

A apatia e a falta de perspectiva, tão comuns no serviço público, não
são por certo gratuitas - basta trabalhar um só dia numa repartição para en-
tendê-las. Os caminhos que levam à ascensão profissional e à melhoria sala-
rial são tortuosos , e ainda hoje o "apadrinhamento político" e as relações
pessoais com as chefias são, em alguns órgãos, mais eficazes do que a com-
petência e a capacidade do servidor.

Para se reestruturar a Administração Pública no Estado, é fundamental
a modernização de sua máquina administrativa, a profissionalização e valori-
zação de seus servidores e, não por último, a moralidade administrativa.

Resta esperar que, na fase posterior do processo de unificação do regi-
me, com a implantação dos quadros de pessoal, planos de carreira e tabelas
de vencimento, essas distorções sejam finalmente resolvidas.
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