
Se depender da opinião
Administração, deputado fec
cional não tocará na questão
é uma grande conquista do s
de serviço público", avalia. 1
pessoal, pois o governo aind

Lembrando que o tema
ocasião da Assembléia Naci
1988, o secretário diz que
recursos humanos e para a a
quer mudança que não seja f
cias que daí poderiam advir.
o fim da estabilidade que Boi
de vista.

"Dentro das condiçõesbi
para o servidor. Se tirarmos
municipal, nós os estarem
menos, da administração púl
de perto a realidade política
adversário seja vitorioso n
prefeitura. E isso ocorrerá,
risco da perseguição por
enfatizado após os pleitos e:

Bonifácio Andrada aprc
a estabilidade. "Em tese, Jii
representando oEstado, pos
e normas da administração
área policial, sem as gara
eficiência suas atividades.
área fazendána".

Finalizando, o secretár
capazes de punir e afastar c
fim da estabilidade comoun
encontrar críticos à estabili
inclusive nos mais à esquel

Bonifácio Andrada
critica os
que pregam o fim
da
estabilidade como
uma panacéla
que resolverá todos
os
problemas do
serviço público

stabilidade na berlinda
A revisão constitucional de outubro traz de volta o debate sobre a estabilidade para o servidor público
Jorge Pôssa	 nra ns concursados. A Constituição de 1967 foi mais

rigorosa,' 	e conferiu estabilidade apenas aos nomeados por

Acabar, ou não, com a estabilidade no serviço público? A COflCUXSO público e após dois anos de exercício. Mas, nas.
discussãojá está lançada e promete ser uma das mais polêmi- Disposições Transitórias, a Carta de 67 tomou estável quemjá
cas na revisão constitucional de outubro próximo. As opiniões tinha cinco anos de serviço, mesmo não sendo concursado.
de empresários, políticos e servidores estão divididas, inde- A atual Constituição Federal, em seu Art. 41, diz que "são
pendente das posições partidárias de cada uni. "A estabilidade estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os servidores
não pode continuar de forma alguma", sentenciou, há dias, o nomeados em virtude de concurso público", e que os mesmos
ministro Fernando Henrique Cardoso. "Será que a estabilida- SÓ perderão o cargo em função de sentença j udicial transitada

de do funcionalismo público é conquista social?", pergunta, em julgado ou mediante processo administrativo em que lhes
em tom de ironia, o líder do governo na Câmara Federal, seja assegurada ampla defesa. Mas, a exemplo do que aconte-

Roberto Freire, do PPS.	
ceu em 1967, o Ato das Disposições Constitucionais Transitó-

o fato é que depois que os novos ventos começaram a rias, em seu Art. 19, estendeu a estabilidade aos servidores não
soprar em direção a um Estado mais leve, ágil e eficiente, efetivos e que tinham cinco anos de exercício continuado na
problemas antigos da adniinistraçâopú- ______________________________ data de promulgação da Constituição
blica começaram a vir à tona. Hoje em . .	 (5110/88).

dia ninguém mais nega que a máquina 	 A estabilidade tomou-se	 Uma vez que os questionarnentos so-

pública é pesada, lenta, e que há um 	 uma Geni do serviço	 bre aestabilidade no serviço público eram

"inchamento" no quadro de servidores, 	
raros, praticamente inexistem estudos

de alguns órgãos. E é neste quadro que	
publico .Verdade ou	 sobre a questão na área do Direito Público

a estabilidade tomou-se uma espécie de 	 modismo?	 e do Direito Comparado. Sabe-se que, na

"Geni" do serviço público, criticada e _	
- maioria dos países ocidentais, o assunto

apontada como um dos fatores que em-	
não é tratado em nível constitucional e,

perram o funcionamento da administração. Verdade ou mo- quando isso acontece, é com extrema concisão para que a lei

dismo? Esta é a discussão.	
ordinária trate dos detalhes. Em vários países da Europa, existe

Mas, afinal, o que vem a ser a estabilidade e quais os seus concurso público e há algum tipo de estabilidade para o
limites? O termo "estabilidade" apareceu pela primeira vez na servidor; mas, nos Estados Unidos, o instituto da estabilidade
Constituição de 1946, mas o instituto já existia desde 1934, existe apenas para uns poucos cargos da magistratura e da
quando uma lei deu estabilidade, inclusive na empresa priva- diplomacia. Lá, no serviço público como um todo predomina

da,t	 em completasse dez anos de serviço	 o 'spoils system', em que o vencedor de uma eleição leva

r 
dra o servidor público concursado, a garantia no empr tudo" e tem o direito de mudar todo o quadro de servidores. Só

go era dada após dois anos de efetivo exercício. Na Carta de que a burocracia norte-americana é extremamente profissio-
46, o prazo para os servidores não concursados se tornarem nalizada e, na prática, esta mudança não ocorre. E aqui, o que
estáveis ficou estipulado em cinco anos, permanecendo em aconteceria com o fim da estabilidade?
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Bastá`cumprir alei Servidor precisa t
Para o consultor da Assembléia e professor de Teoria

da Constituição e do Estado na Faculdade de Direito da
UFMG, Menelickde Carvalho Netto, o instituto da estabi-
lidade é importante num país como o Brasil, "em que o
clientelismo é a forma mais arraigada de se fazer política,
através do oferecimento etroca de cargos". Na sua opinião,
os problemas do serviço público não são conseqüência da
estabilidade e nem serão solucionados com o seu fim. "O
problema não é legal, não se resolve pela simples mudança

datei; é um problema cultural. O que tem que

- ,	 mudar é a cultura, é o servidor passar a ter a
?.	 responsabilidade de saber o que é público; é o

. •:	 compromisso social de quem ocupa cargo ou
.	 exerce função pública", diz.

Parajustificar sua opinião, Menelick res-
:	 • salta que a estabilidade prevista pela Consti-

'4 tuição não é absoluta, e que existem mecanis-
mos que, se aplicados, acabariam com os

b .

	

	 ' abusos, punindo os maus servidores. "O um-
portante seria cumprir a lei que já existe. Se

. • j .	 o servidor falta regularmente, tem que abrir
.	 inquérito e pôr na rua, pois é um absurdo ele

continuar recebendo dinheiro público e não
prestar um bom serviço. O paternalismo dos chefes, na
avaliação do desempenho - o que acaba sendo uma via de
mão dupla— também tem que acabar", opina. "Se começa-
rem a abrir inquéritos contra aqueles que não correspon-
dem, garanto que o compromisso com o trabalho volta".

Quanto ao inchaço da máquina pública, o consultor
pensa que a solução seriapromover uma redistnbuição dos
servidores e, a seguir, cobrar trabalho efetivo de todos.
"Mas tudo dentro de critérios bem estudados e definidos",
observa, citando como exemplo de tentativa desastrada de
se mexer na máquina pública coma dispensa e colocação
de servidores em disponibilidade.



Rigor na avaliação
Na opinião de José Sebastião Moreira, ex-diretor-geral da Assembléia

na década de 60, a estabilidade é um instrumento que cria condições
indispensáveis para que as instituições públicas tenham vida permanente
e contínua, "desde que acompanhada de profissionalização ascendente do
servidor". "Sem a estabilidade, as instituições ficariam à mercê dos
detentores momentâneos do poder; haveria uma renovação permanente
dos seus quadros, impedindo que a administração da coisa pública tivesse
seqüência. No lugar de uma burocracia permanente e estável, teríamos,
de quatro em quatro anos, a substituição de uma massa amorfa de
servidores".

Defensor danecessidade de  serviço público contar com profissionais
capacitados e bem remunerados, Moreira não concorda com aqueles que
dizem que a estabilidade é "um privilégio" que otrabalhador da iniciativa

privada não tem. "São duas coisas com-
pletamente distintas. Na iniciativa priva-

S •	 da, o único compromisso é com o lucro.
No serviço público, o objetivo é servir à

1	 '	 comunidade", afirma.
Para ele, as principais falhas no ser-

viço público poderiam ser resolvidas, por
exemplo, com maior rigor na avaliação

.	 -'.	 de desempenho e diminuindo apossibili-

$'	 -	 dade de ingresso nos cargos de confiança.
- "O inchamento deve-se àqueles que en-

traram por debaixo do pano, sem se sub-
meterem a concurso. E preciso limitar os

'	 cargos de recrutamento amplo", declara.
,v	 Outra medida que, segundo Moreira, po-

deria ser adotada, é a ampliação do tempo
Dr. Moreira	 de estágio probatório.
observa que	 Na avaliação do ex-diretor-geral da
estabilidade cria	 ,.	 .Assembleia, o fim da estabilidade, ao
condições para 
que Instituições	 invés de afastar os maus funcionários,
públicas	 acabaria por favorecer os apadrinhados,
tenham vida	 que seriam os únicos a se sentirem segu-
permanente e	 ros no emprego.
continua
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"Um convite à
improdutividade"

ter garantias
ião do secretário de Estado de Recursos Humanos e
federal Bonifácio Andrada (PPR), a revisão constitu-
ão da estabilidade do servidor público. "A estabilidade
lo servidor, e algo fundamental para o funcionamento
a. Ele frisa, no entanto, que este é seu ponto de vista
inda não tem uma posição firmada sobre o assunto.
na da estabilidade foi exaustivamente discutido por
[aciona! Constituinte que elaborou a Constituição de
e o assunto é dos mais significativos para a área de
a administração pública, sendo desaconselhável qual-
a fruto de uma profunda reflexão sobre as conseqüên-
ir. E éjistainente na avaliação do que aconteceria com
3onifácio Andrada centra a argumentação de seu ponto

;brasileiras, é fundamental dar um mínimo de garantia
los essa garantia do servidor estadual, e sobretudo do
mos condenando a serem afastados, sem mais nem
)ública',sentencia, com a experiência de quem conhece
ica nos municípios do interior. "Basta que um partido
nas eleições para que haja demissão em massa na

á, tambm, no âmbito estadual. Em alguns estados, o
ir motivação política será, sem sombra de dúvida,
eleitorus", explica.
resent2, também, um outro argumento para defender
julgo que o servidor precisa ter segurança para que,
ossa, de fato, conflitar com o particular e impor as regras
lo públi :a. Eu diria, por exemplo, que um servidor da
trantias da estabilidade, jamais poderia exercer com

O meno vale para um servidor da área fiscal ou da

Lário afirma que o Estado já dispõe de instrumentos
r os maus servidores e critica aqueles que apregoam o
ima panacéia para o serviço público. "Hoje é muito fácil
ilidade em lideranças expressivas de todos os partidos,
ierda, como -	 dina, do PT".

A busca de maior eflciên-
cia no Serviço público é o pri-
meiro argumento dos que de-
fendem amudança no instituto
da estabilidade. "A forma atu-
ai não está ajudando a admi-
nistração do ponto de vista da
eficiência", analisa Paulo Ne;
ves de Carvalho, professor de
Direito Administrativo da
UFMG, que defende o fim daI:	 estabilidade "sob algumas con-
dições". "E indispensável que,

. r	 ao mesmo tempo, o servidor
._: seja preservado do arbítrio e

da prepotência do poder políti-
co;e que haja uma política de
desenvolvimento de pessoal",
pondera.

ilr 4	 Ainda qu teoricamente,a
revisão constitucional possa re-

Maria Elvira:	 tirar a estabilidade até mesmo
estabilidade e um
privilégio	 daqueles que já tem essa ga-
inaceitável, 	 rantia, Paulo Neves considera
câncer no serviço	 que "o instituto do direito ad-
público 

não deve ser tocado,
pois isso sena violentar uma
tradição".

A deputada Maria Elvira
(PMDB) compara a estabili-
dade a "um câncer no serviço
públi;o", e defende seu ponto

. de vista: "E um convite à im-
produtividade. No momento
em que a pessoa tem uma situ-
ação garantida, passa anão ter
preocupação em se reciclar,
em desenvolver-se no traba-
lho". Segundo ela, é hora de
repensar por completo o papel

Ií eo modelo de Estado noBra-
sil ,, estabelecendo-se novas re-
gras para ojogodaadministra-
ção pública. "Acho a estabili-

Mourão: os	 dade um privilégio inaceitável,
Instrumentos
hoje disponíveis	

que o trabalhador da iniciativa
não são	 privada não tem", frisa. Maria
suficientes para	 Elvira aceita a permanência da
punir omau	 estabilidade apenas para aque-
servidor

	 que já são, atualmente, ser-
vidores públicos.

Para o deputado Bonifácio
Mourão (PMDB), a questão
precisa ser analisada levando-
se em conta os direitos do ser-
vidor e o aprimoramento da
máquina pública. "O que não
pode acontecer é a utilização
do beneficio como um instru-
mento de acomodação, o que,
infelizmente, tem ocorrido em
grande proporção". Ele acha
que a possibilidade de abertu-
ra de inquérito administrativo,
que já existe, não é suficiente
para a dispensa de funcionári-
os ineficientes, em razão da
"morosidade intolerável do
processo de inquérito".


	Page 1
	Page 2

