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REFORMA DO ESTADO

Os rigores de leis extremamente severas, que tornam lenta a administração pública
deverão dar lugar, na reforma do Estado, a um aparato mais eficiente, que
facilitará a ação governamental em todos os níveis, principalmente nos muni-
cípios, onde se tomam mais visíveis os problemas, em face da proximidade do cidadão

L*- RÍGIDO NO
ADMINISTRATIVO

o âmbito do grande processo de reformas estruturais que vem sendo conduzido
pelo governo federal, aproxima-se o momento de se submeter ao exame do
Congresso Nacional a proposta de alteração dos dispositivos constitucionais
referentes à administração pública.

Uma vez aprovados, os novos comandos incidirão, de pronto, sobre as esferas
estaduais e municipais, tendo em vista o modelo constitucional brasileiro. Por
conseqüência, torna-se relevante estender a estas unidades federadas as discussões
nucleares relativas às eventuais modificações.

Panorama atual
Após a promulgação da

Constituição da República de
1988, a administração pública
brasileira, em todos os seus ní-
veis, sofreu sensíveis modifica-
ções em relação ao quadro cons-
titucional anterior. O novo Esta-
tuto Fundamental representou,
de modo claro, a positivação,
em seu grau mais rígido, de um
modelo administrativo concebi-
do com robusto amparo na idéia
do controle do aparelho buro-
crático.

Foram, então, consagradas
normas de comportamento ad-
ministrativo, posteriormente es-
praiadas pelas leis ordinárias,
extremamente severas quanto ao
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O rigor excessivo do ni
adotado a partir de

tornou mais dispendi
ação do poder p

controle dos processos, de forma a se priorizar o procedi-
mento, em seus aspectos formais, em detrimento de resulta-
do, quanto ao alcance da ação governamental.

Desse modo, os comandos inerentes à gestão de pessoal,
compras e serviços públicos, de modo geral, apar das regras
relativas à própria organização da estrutura administrativa,
assumiram caráter excessivamente rígido, de modo a one-
rar, em muito, ajá difícil missão governamental. Tal quadro
resultou da louvável preocupação com a boa e correta
gestão dos recursos públicos. Todavia, o modelo adotado
redundou em um certo exagero, que, em diversos setores da
administração, acarretou sérios prejuízos e, é fato, surtiu
efeito contrário ao pretendido, isto é, o rigor excessivo
tornou mais dispendiosa a ação do poder público.

Os municípios, como entidades governamentais incum-
bidas de expressiva parcela da prestação de serviços públi-
cos, vincularam-se, desde o primeiro momento, às peias e
amarras erigidas pelo constituinte. Nesse caso, com o

agravante de, muitas vezes, não terem condições técnicas de
oferecer o aparato burocrático necessário à satisfação
dessas rígidas exigências. Por conseqüência, avolumam-se
as irregularidades, decorrentes, amiúde, não de má-fé, mas
simplesmente de absoluto desconhecimento da norma ou da
falta de condições objetivas de atendê-las. Nessa seara, a
indiscutível diversidade administrativa entre as esferas
federadas enseja a legítima pretensão municipal de ser
objeto de tratamento diferenciado quanto aos critérios de
gestão administrativa, mediante a adoção de instrumentos
mais próximos à sua realidade.

Institutos vigentes
Basicamente, os institutos administrativos mais afetos

ao âmbito municipal são: regime jurídico dos servidores,
procedimentos de contratação de obras, serviços de com-
pras e regras de organização administrativa e de gestão
financeira dos recursos públicos.
Regime jurídico único

A Constituição Federal de 1988 muito se preocupou
com a regulamentação de toda sistemática relativa aos
servidores públicos. A par de consagrar diversos princípios
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e dispositivos cogentes específicos, cuidou a Carta Magna,
em seu artigo 39, de determinar a instituição da unicidade
de regime jurídico para os servidores públicos civis da
administração direta, autarquias e fundações públicas, dos
três Poderes das unidades da federação. Tal unificação,
antigo reclamo dos especialistas no setor, deu-se, como não
podia deixar de ser, sob o pálio do regime de direito público,
de natureza legal, dito estatutário.

Esse regime, típico da administração pública e oriundo
de exitosa experiência francesa, caracteriza-se por sua
rigidez: ingresso somente por concurso público, vencimen-
tos estabelecidos em lei, número de cargos determinado em
lei, estabilidade, dentre outros institutos. Ao lado destes, a
Constituição consagrou a aposentadoria com proventos
integrais, a contagem recíproca de tempo de serviço público
e privado, a disponibilidade com vencimentos integrais e a
paridade absoluta entre vencimentos e proventos dos servi-
dores inativos.

Toda essa moldura institucional,

odeio 	juridicamente correta, não condiz com a
realidade municipal. Acresce-se o

1 988 desprestígio do regime estatutário, ao
qual se atribui a responsabilidade pela
deficiência crônica do aparato estatal,osaa	bem como o temor aos encargos
previdenciários, excessivos para os

1 blico	combalidos erários municipais, para se
encontrar, no nível local, visceral repúdia

ao regime estatutário.
A esse quadro, já complexo e adverso, adita-se a

estabilidade generalizada concedida de forma excepcional,
sem distinção de regime jurídico, a todos aqueles que
ingressam sem concurso público e que tinham, em 5/10/88,
cinco anos continuados de serviço público. Excessivo ônus
daí decorreu: concomitância da estabilidade com o regime
do FGTS, até que ocorra a adoção do regime estatutário, o
que não se deu, ainda, na larga maioria dos municípios
brasileiros.

Contratação de obras, serviços e compras
Para o adequado funcionamento da máquina pública,

imprescindível se faz a obtenção, pelo poder público, de
serviços e outros atos materiais de responsabilidade dos
particulares. Desse modo, a contratação de obras e serviços
materiais e os processos de aquisição de bens para o serviço
público assumem notável destaque.

Por evidente, a administração não pode, ao seu arbítrio,
escolher livremente, no mercado, o fornecedor que julgar
mais adequado. Tal vedação decorre do princípio republi-
cano da igualdade, pelo qual todos têm os mesmos direitos
perante o Estado, inclusive o do ser contratado. Em razão
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desse entendimento, surge o procedimento licitatório, pelo
qual a administração escolhe a proposta mais vantajosa.

A licitação encontra-se prevista na Constituição Fede-
ral, cabendo à União legislar sobre suas normas gerais, que
o fez mediante a Lei n° 8.666/93 e suas alterações. Pela
moldura normativa adotada pela citada lei, contudo, pouca
matéria restou à competência de estados e municípios, vez
que, sob o pálio de "norma geral", a lei federal cuidou, em
detalhes, de todos os aspectos do certame licitatório.

Ademais, a aludida norma é objeto de acesas críticas
pelo fato de equiparar, em seus institutos, toda sorte de
contratação, regendo desde a mais complexa consultoria até
a mais simples aquisição de bens móveis.

Organização administrativa
Para o correto exercício de suas funções institucionais,

o ente federado (União, estados e municípios) deverá se
organizar, sob o critério administrativo, mediante os diver-
sos centros de competência despersonalizados, denomina-
dos órgãos, e pelas entidades descentralizadas, dotadas de
personalidade jurídica.

Tal organização, essencial ao funcionamento do apara-
to público, será objeto de legislação. As regras básicas para
essas estruturas foram traçadas pela própria Constituição
da República, sendo complementadas pelas normas de cada
esfera federada.

As diversas peias e amarras introduzidas nesse campo
levam o poder público, especialmente o Executivo, à cons-
trangedora situação de necessitar do provimento legislativo
para as mais singelas e modestas alterações da estrutura
administrativa.

Por outro lado, em razão dos diversos dispositivos
constitucionais sobre o tema, estendeu-se, de modo comple-
xo, às autarquias e fundações públicas o regime jurídico-
administrativo, típico e próprio da administração direta. Em
virtude de tal fato, temos que, agora, nada diferencia, sob o
aspecto gerencial, os órgãos da estrutura nuclear da entida-
de estatal das entidades descentralizadas, cuja criação
deveu-se, exatamente, à necessidade de se flexibilizar a
prestação de serviço público, diferenciando-as das práticas
pouco eficientes da administração direta.

Não satisfeitos, todavia, com a submissão de autarquias
e fundações públicas aesse regime, foram espraiados, pelos
constituintes de 1988, às empresas estatais diversas institui-
ções jurídicas típicas, também, da administração direta, em
visível contradição com o seu regime de direito privado.

Esse quadro tem levado as entidades descentralizadas
a visíveis dificuldades no desempenho de suas missões.

Gestão financeira
No exercício de seus misteres, a administração pública

despende vultosos recursos, normalmente oriundos de tri-
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butos. A gestão desses valores encontra-se minuciosamente
regrada por comandos de natureza financeira, orçamentária
e contábil. Tais dispositivos têm seu fundamento no texto
constitucional e se consolidam em abundante legislação
infraconstitucional de observância obrigatória para todos
aqueles que se responsabilizam pela aplicação desses recur-
sos-

Como já se disse, o excessivo apego ao controle no
acompanhamento de todas as despesas públicas, inclusive
com a criação de todo um gigantesco aparato para sua
fiscalização, acabaram por tornar a gestão financeira de
recursos públicos verdadeiro tormento, a assombrar todos
aqueles que, eventualmente, estão investidos em funções
públicas.

Urge, nesse caso, tornar mais simples e objetiva essa
gestão, preocupando-se mais com os resultados fáticos da
ação governamental do que com os procedimentos formais.

Tendências da reforma do Estado
O grande objetivo do processo de reforma do Estado

deverá ser a obtenção de um aparato administrativo mais
eficiente, de modo a se prestar, de forma mais aprimorada,
serviços públicos à comunidade.

Para tanto, faz-se imperiosa a completa modificação do
quadro ora descrito, em todas as suas vertentes.

No âmbito do regime jurídico dos servidores públicos,
defende-se a quebra da sua unicidade, a par de modificações
em alguns institutos, como a estabilidade, o concurso
público, a isonomia de vencimentos, dentre outros. Nesse
campo, a nítida e legítima pretensão é a de superar a grave
barreira imposta à eficiente gerência de recursos humanos,
tomada inexeqüível pelo cipoal normativo que protege o
mau servidor e penaliza o bom, ao equiparar todos em
idêntica situação.

Na seara da licitação, advoga-se a diversificação dos
procedimentos, ou seja, a adoção de mecanismos distintos
em razão da natureza de cada objeto licitado. Tal medida,
visivelmente, aprimoraria o instituto.

Quanto à organização administrativa, inclina-se pela
flexibilização de sua moldura normativa. Deve-se devolver
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às entidades descentralizadas (autarquias, fundações públi-
cas e empresas estatais) a autonomia gerencial perdida,
mediante a celebração dos contratos de gestão, a par de se
buscar mais interação com a sociedade civil no
compartilhamento de atividades de interesse público.

A gestão financeira, por seu turno, deverá ser objeto de
reavaliação, de modo a se conceder mais autonomia, com
responsabilidade, ao gestor. Cuidar-se-á mais dos resulta-
dos do que dos meios.

Naturalmente, toda e qualquer proposta de reforma do
Estado deverá ser objeto, em uma primeira etapa, de
modificação constitucional, tendo em vista que todo
arcabouço administrativo encontra-se amparado em dispo-
sitivos da Carta fundamental.

Entretanto, caberá, nesse novo panorama que se
descortina, essencial papel aos doutrinadores do direito
administrativo, que serão responsáveis pela modernização

do Estado, mediante a concepção dos

das instrumentos jurídicos hábeis à nova re-
alidade normativa que se almeja. Em
verdade, o direito administrativo, em seusdemaisais primórdios, vinculou-se à noção de apa-
relhamento do Estado, identificando-se

no que  como braço do poder público no exercí-
cio de sua potestade. Ao se modernizar,
esse ramo de direito preocupou-se, ex-
clusivamente, com o direito dos adminis-
trados, impondo severos controles à ação

estatal. Chegou o momento da terceira via, isto é, da
consolidação do direito administrativo como o veículo
jurídico da realização do bem comum, mediante uma estru-
tura administrativa que permita ao Estado alcançar a efici-
ência de seu desempenho. É o momento, pois, do Estado
gerente

Inserção dos municípios
O município, como ente federado, quadra-se em toda a

situação ora exposta, sofre e padece das mesmas mazelas
das demais unidades da federação no que pertine à questão
administrativa, em graus diversificados. Agravam-se, nor-
malmente, seus problemas pelas dificuldades de obtenção
de orientação técnica satisfatória e, sobretudo, pela proxi-
midade do munícipe, sempre a exigir a pronta e imediata
prestação do serviço público.

Daí a importância da reforma do Estado para o ente
local, nas diretrizes que foram esposadas.

Após a alteração da Constituição, caberá a cada
municipalidade adequar sua lei orgânica aos novos cânones
da administração pública, mais moderna e apta a otimizar
as ações governamentais.

mesmas mazelas das
unidades da Federação

"0 município sofre e padece

pertine à questão administrativa"


