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A questão da estabilidade
Propostas "salvadoras" substituem discussão madura e democrática

Nâoháinteresseemrevelarque,emfunção
da garantia, o servidor não dis-
põedepmteçãoconlraodesem-
pigo e que, por óbvio, com a
extinção proposta, impor-se-ia
a criação eaadministraçãode
um sistema congênere ao	-
FGTS, aplicável ao trabalha-
dor celetista.	 /1

Omite-se que as crôni-
cas deficiências da adminis-
tração pública, longe de en-
contrarem na estabilidade a
sua causa, decorrem do des-
caso com a coisa pública, da
falta de profissionalismo e de	Vp
aprimoramento técnico, do
vezo paternalista, da proliferação descontro-
lada de cargos de confiança, da ausência de
carreira e de mecanismos que prestigiem o
mérito e estimulem o servidor, e, finalmente,
da política remuneratória no mais das vezes

aviltante, a confirmar,
desgraçadamente asa-

ue a estabilidade t1oriapopular,segun..

a mãe das mazelas do não e txuiudente do regime do a qual o servidor
serviço público. Cão disciplinar, p"	'	'^
danado, todos a ele! impor penalii
Quer, assim, o minis-	 serVic
tro extinguir o insti-
tuto ou, quem sabe, flexibilizá-lo, seja lá
isso o que for.

Há de ser dito, todavia, que a estabili-
dade, há muito erigida em norma constitu-
cional, não se engendrou como uma mera
conquista corporativista. Ao revés, constitui
elemento integrado à lógica de um sistema
jurídico, pelo qual a natureza do vínculo
funcional não decorre de um acordo de
vontades, mas da submissão do servidor ao
conjunto de regras legais (estatuto) impostas
unilateralmente pelo Estado e permanente-
mente passíveis de alteração.

Nesse quadro é normal - e necessário
- que o servidor seja detentor de garantias
como a estabilidade, que, ademais, cumpre
o papel de ensejar a continuidade e a estabi-

]idade administrativa, a par de garantir in-

	

JÚLIO ESTEVES	dependência, neutralizando ou reduzindo o
desmando e a perseguição política.

É compreensível que um ministro, em -------
uma pasta que não pretendia e cujo assunto
não lhe seja íntimo, queira se afirmar, mos-
trar a que veio, mediante o anúncio de
propostas salvadoras, radicais e, se possível,
de inegável apelo popular.

Nesse sentido o ministro da Adminis-
tração Pública, Bresser Pereira, embarcado
na locomotiva de alteração constitucional,
obteve a promoção desejada, seja pelas ma-
tutinas e aeróbicas performances, seja pelo
anúncio de propostas, tais como alteração
das regras de aposentadoria e a extinção da
estabilidade do servidor público.

O que não se pode admitir é a maneira
simplista e maniqueísta com que o assunto
é tratado, não apenas por eventual inépcia,
mas, e principalmente, pela deliberada in-
tenção de revelar um só lado da questão.
Tome-se o exemplo da estabilidade funcio-
nal, subitamente transformada em Judas da
Administração. Tornada monstro gerador
de quadros ociosos e
improdutivos, a esta-	omite-sebilidade passou a ser	"...
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dades aos maus Estado finge que paga.
fores	 Omite-se que a

estabilidade não é ex-
cludente do regime disciplinar, pelo qual se
pode impor penalidades aos maus servido-
res, aí incluída a demissão, o que só não
ocorre com a devida freqüência e rigor, em
razão da cultura paternalista e - admita-se -
do excessivo formalismo exigido nos proce-
dimentos punitivos.

Muito mais se tem a discutir, o que
demonstra a inexistência de verdades abso-
lutas. Confia-se, muito otimista e sincera-
mente, na inauguração de um novo cenário
político, que traga consigo, no particular da
administração pública, a renovação e o apri-
moramento. Que as soluções sejam suficien-
temente maturadas e adotadas de forma
democrática, o que pressupõe menos perso-
nalismo e mais humildade.

Velhos tempos
Em janeiro de 1981, a turma de
agentes de Segurança do turno da
tarde reuniu-se para esta foto. Da
esquerda para a direita, ao alto:
Roberto, Marcelo, Renan, Silvio,
Vamberto e Achilies. No degrau de
baixo: Evamar, Hilton, Olivé,
Alexandre, César e Simioni. Mais
abaixo: Peixoto, Godoy, Eduardo,
Wagner, Rubem, Silvânio e Ari. No
centro, Modesto, que chefiava o
setor.


