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A herança patrimonial:

• Cargos públicos com status de nobreza e como ocupação rendosa de pouco trabalho;
• Falta de planejamento e profissionalismo;
• O servidor serve aos detentores de poder e não à sociedade;
• Ausência de regras claras;
• Não divisão entre a coisa pública e a privada;
• Foco na resolução de problemas, nunca em sua prevenção;
• Utilização das prebendas e das sinecuras. 



Já em 1930 Vargas criou dois superministérios. O Ministério da Educação e Saúde
Pública e o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a fim de enfrentar a questão social,
representada pelos protestos operários, superar a crise econômica, causada pelo colapso dos
preços do café e a assistência à agricultura que sofria de uma crise de abastecimento.

Além disso o Ministro da Educação e Saúde Pública Gustavo Capanema promoveu uma
reorganização administrativa, absorvendo órgãos, extinguindo cargos e criando funções. O
objetivo era a centralização de todas as entidades e repartições públicas ligadas a assuntos
educacionais e de saúde, numa única administração.

Era popularmente conhecido pela alcunha de “o Pais dos pobres”. Como resta evidente,
a reforma varguista associava o aspecto social ao aspecto econômico, com forte
característica populista e massiva propaganda política que enaltecia sua imagem, conforme
veiculação da “Voz do Brasil”. As características assistencialistas da gestão consolidavam no
Brasil o denomiado Wellfare State ou Estado de bem-estar social.



Mais adiante, em 1937, Vargas dá um golpe de Estado, fortemente amparado pela
sociedade. Surge o denominado Estado Novo. A partir de premissas ditatoriais, autoritárias e
centralizadoras, a reforma burocrática ganha força e eleva-se a um novo patamar, pois a partir
de então, o Executivo teria plenos poderes para implementar as mudanças necessárias para a
efetividade do modelo.

O DASP fora criado de fato em pelo Decreto-lei nº 579, de 30-07-1938. Absorveu o
Conselho Federal do Serviço Público Civil, criado pela Lei nº 284, de 28-10-1936, que também
aprovou o primeiro plano geral de classificação de cargos.

1. Selecionar os candidatos aos cargos públicos federais; 
2. Promover a readaptação dos funcionários de carreira aos novos padrões 

administrativos;
3. Padronizar as compras do estado, por meio de regras transparentes e licitações;
4. Auxiliar o presidente na elaboração dos projetos a serem submetidos à sanção e 
5. Inspecionar o serviço público e apresentar relatórios anuais sobre a situação do 

serviço público.



A doutrina daspiana formulou nove premissas orientadoras da atuação das
instituições públicas:

1. Racionalização da autoridade, através de uma divisão hierárquica de trabalho;

2. Estabelecimento de normas que minimizassem a interferência política;

3. Ajustamento de salários, de acordo com as funções enquadradas na hierarquia
interna;

4. Seleção meritocrática, baseada na competência técnica dos servidores e determinada
por um concurso rigoroso e especializado;

5. Dedicação exclusiva à profissão, fixada através de um contrato de tempo integral;

6. Unidade do comando administrativo;

7. Unidade da direção institucional;

8. Centralização administrativa e

9. Disciplina.



A administração de pessoal e Vargas:

• O sistema de mérito como pedra angular da reforma;
• Igualdade de oportunidade para ingresso no Serviço Público (sistema do mérito);
• Ênfase nos aspectos éticos e jurídicos das questões de pessoal (coibição de privilégios, e

impessoalidade);
• Planos gerais e uniformes de classificação de cargos e fixação de salários (padronização

classificatória e salarial);
• Funcionários públicos apolíticos (sem lealdades políticas);
• Hierarquias e regras bem definidas;
• Permanência e estabilidade no emprego;
• Institucionalização derivada de perfil profissional bem demarcado;
• Regulação interna para evitar arbitrariedades; e
• Isonomia salarial das condições contratuais.
• Autoritarismo acentuado (com progressiva rigidez e centralização do controle);
• O primeiro Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União é de 1939. (Decreto-lei nº

1713, de 28-10-1939);





Antes da edição do Decreto-Lei 200/67 houve várias tentativas fracassadas de reforma. Como
forma de avançar com seu Plano de Metas, JK tentou por diversas comissões a realizar, a exemplo da
Comissão de Estudos e Planejamento Administrativo. Foram recomendações gerais da CEPA:

• Descentralização da execução e centralização do controle;
• Estabelecimento do treinamento de funcionários;
• Institucionalização do planejamento, mediante o estabelecimento de um sistema de órgãos próprios;
• Expansão do sistema do mérito;
• Profissionalização do serviço público;
• Desburocratização do serviço público.

Ainda na gestão de JK formulou-se a Comissão de Simplificação Administrativa (COSB) em
1956, que junto ao DASP elaborou estudos sobre: delegação de competências, estruturas e rotinas dos
ministérios, fixação de responsabilidades, reagrupamento de funções, supressão de órgãos
desnecessários. Não chegou a ter efetivo impacto sobre a administração, mas evidenciou a necessidade
de reforma e de descentralização.

Apesar da importância das recomendações, não houve muito êxito no projeto de reforma
administrativa. O sistema do mérito entrou em declínio. Quanto ao DASP, seu papel passou a restringir-se
à administração de pessoal, com o Decreto-lei nº 200, de 1967, que ainda define a nossa estrutura e
organização administrativa.



Somente a partir do golpe militar é que se conseguiu promover nova reforma por meio do Decreto-Lei 
200/67, que pode ser considerado o marco inicial da reforma gerencial, ou ainda, conforme costumo 
dizer, seu embrião. 

De modo pioneiro, o DL 200/67 define com clareza a estrutura da Administração Pública Federal, tal
qual hoje se encontra. Distingue com clareza o conceito de administração direta e indireta, com órgãos e
entidades, respectivamente. No contexto de uma ditadura militar, dá ao Executivo plenos poderes para
atuar, principalmente por meio das entidades, que se proliferam durante os governos militares segundo a
lógica do Estado Empresarial e do modelo desenvolvimentista de gestão.

• Distinguiu claramente o conceito de administração direta e indireta e valorizou o instrumento de
descentralização funcional para as entidades da administração indireta: autarquias, fundações
públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas;

• Institui o princípio orçamentário de racionalidade administrativa pela introdução do orçamento-
programa;

• Manteve a estrutura do DASP, mas somente vinculado à área de pessoal civil da união;
• Instituiu princípios de racionalidade administrativa extremamente importantes para a gestão pública

contemporânea: planejamento, delegação de competência, descentralização administrativa,
coordenação e controle.

• Tentou reunir competência e informação no processo decisório, a sistematização, a coordenação e o
controle.





As bases protecionistas e ortodoxas da Constituição Cidadã

Depois de décadas de ditadura, o País passou pelo processo de redemocratização, que foi
de 1985 a 1988. Houve eleições indiretas no Congresso Nacional. O presidente eleito não chega a
assumir. Tancredo morre e assume seu vice José Sarney.

Entendamos como a sociedade passou a “amar” o serviço público e como também se
criou a visão de servidores “vagabundos”.

• O país passa por uma crise econômica e fiscal sem precedentes, com inflação galopante. Cargos
públicos são loteados entre políticos dos partidos vencedores no Congresso.

• Nesse interim, diversos agente públicos que ingressaram antes da Constituição de 1988 tornam-
se servidores estáveis pelo processo conhecido por “Trem da Alegria”.

• Começava a se formar o Estado tal qual conhecemos hoje e com ele, fortes bases patrimonialistas
e burocráticas que darão a feição de um gerencialismo híbrido.

• Mundo afora surgia a filosofia da New Public Management ou Nova Administração Pública,
fortemente influenciada pela globalização dos mercados e pelo pensamento econômico
neoliberal.



Com forte característica protecionista e patriarcal, a CF/88 cria uma série de vantagens para
servidores públicos, que virão a formar uma “elite” nacional sob a visão de ocupação rendosa de
pouco trabalho.

• Aplicou regras burocráticas e rígidas ao núcleo estratégico do Estado, às Empresas Estatais e
aos serviços do Estado;

• Perda da autonomia do Executivo quanto à estruturação de órgãos públicos;
• Instituiu o Regime Jurídico Único dos servidores da União, Estados, DF e Municípios;
• Ao início, não havia teto remuneratório;
• Admitia-se aposentadoria com proventos integrais sem correspondência com o tempo de

contribuição;
• Não havia mecanismos efetivos de avaliação de desempenho como critério de promoção;
• Retirou a flexibilidade da Adm. Pública Indireta ao atribuir às Autarquias e Fundações Públicas

normas de funcionamento idênticas às que regem a Adm. Direta;
• Necessidade de autorização legislativa quanto à criação, extinção, transformação de cargos,

de empregos, de funções e de órgãos;
• Institucionalização do Controle Externo e Interno;
• Isonomia salarial entre os poderes (atualmente revogado);
• Estabilidade, proventos integrais de aposentadoria sem respectivo tempo de contribuição;
• Estabilidade para cerca de 400 mil celetistas da Adm. Indireta.





Após décadas de ditadura, elege-se o presidente Collor e com ele surge uma proposta modernizadora e
de esperança na revitalização política, social e econômica do País, antecipando tendências que seriam
seguidas por Fernando Henrique Cardoso. Alguns exemplos de ações gerenciais desenvolvidas em sua
gestão:

• Redução de tarifas alfandegárias e abertura comercial, o que fez com que a indústria nacional sofresse
um duro baque. Para recompô-la lançou o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP);

• Início do processo de privatizações;
• O Plano Collor I, que tinha em seu escopo o retorno do Cruzeiro como moeda, o congelamento de

preços e salários, a demissão de funcionários e diminuição/enxugamento de órgãos públicos;
• Experiência pioneira de contratualização com a Rede Sarah na área de saúde;
• Descentralização na gestão de serviços públicos, com destaque à área de saúde que, cumprindo

preceito constitucional, deu origem ao Sistema Único de Saúde (SUS);
• A lei 8112/90 nasce em sua gestão, cumprindo preceito constitucional.

Como se pode perceber, várias iniciativas de Collor coadunam com uma postura gerencial, ainda que
sem caráter orgânico. Conforme veremos, Fernando Henrique adotará uma postura assertiva acerca do
gerencialismo, anunciado a reforma administrativa mais profunda da Administração Pública brasileira
desde o advento da burocracia e da criação do DASP.





Juntamente com seu Ministro Bresser Pereira, à frente do MARE, FHC promoveu uma série
de medidas importantes no âmbito da Administração Pública:

• Autonomia do administrador na gestão dos recursos humanos, materiais e financeiros na
obtenção dos objetivos;

• Fim do Regime Jurídico Único e possibilidade de processo seletivo público para
contratação de celetistas, com manutenção de concurso público para servidores
estatutários (ADIN no 2135 no STF restabeleceu o RJU até julgamento final do mérito);

• Criação de carreiras de Estado, de planos de carreira hierarquizados de acordo com
natureza e complexidade do cargo;

• Distribuição e escalonamento de cargos e empregos entre as classes, com promoção na
carreira baseada em avaliação de desempenho e aprovação em cursos específicos;



• Limitação rígida dos proventos e pensões aos valores percebidos na ativa e também da
remuneração dos servidores, incluídas as vantagens pessoais, que tem como teto a
remuneração dos ministros do STF;

• FHC determinou que deveria ser contado não só o tempo de serviço, mas também o
tempo de contribuição (mulheres 30 e homens 35), fator previdenciário (idade, tempo de
contribuição e sobrevida)

• Permeabilidade às participações privadas e organizações da sociedade civil;
• Criação de novas modalidades de organização: Agências Reguladoras, Agências Executivas

e Organizações Sociais;
• Participação em modelos de excelência e criação de programas de qualidade;
• Competição administrativa no interior do próprio Estado por meio da descentralização da

gestão de serviços e do processo de privatização (desregulamentação e devolução de
serviços);





• Diversos concursos para os vários Poderes, com especial atenção às Agências Reguladoras,
Judiciário, Ministério Públicos e os vários Ministérios;

• Valorização de carreiras de Gestores, Auditores, Fiscalização e Controle, Polícia Federal;
• Inchaço da máquina e críticas ao “aparelhamento do Estado”;
• Diretrizes para a qualidade e excelência na gestão pública por meio do GESPÚBLICA (Decreto

5378/2005);
• Avanços de modernização Administrativa;
• Nos governos do PT outras quatro PECs de reformas previdenciárias foram aprovadas. As duas

primeira no governo Lula – em 2003 e 2005, EC 41 e EC 47, respectivamente -, e as outras duas com
Dilma Rousseff – a EC nº 70/2012 e a EC 88/2015.

• A EC 41 estabeleceu que as aposentadorias e pensões de servidores públicos seriam com base na
média de todas as remunerações, além de ter taxado os aposentados, que passaram a contribuir
com 11% de. Já a EC 47 beneficiou os trabalhadores de baixa renda ou que não tinham renda, os
quais foram enquadrados num sistema de cobertura previdenciária com contribuições e carências
reduzidas, passando a ter direito a um salário mínimo.

• Em 2012, com a EC 70, as aposentadorias por invalidez no serviço público foram alteradas. O
cálculo passou a ser realizado com base na média das remunerações do servidor e não com base na
sua última remuneração. Em 2015, a EC 88 ampliou de 70 para 75 anos a idade estabelecida para
aposentadoria compulsória.



REFORMAS DA PREVIDÊNCIA:

• CF 88 cria o termo seguridade social (saúde, assistência e previdência) – sistema de repartição: os 
ativos sustentam os inativos. Reduziu o tempo de contribuição em cinco anos, incorporou diversos 
trabalhadores que estavam de fora;

• FHC determinou que deveria ser contado não só o tempo de serviço, mas também o tempo de 
contribuição (mulheres 30 e homens 35), criou o fator previdenciário (idade, tempo de contribuição 
e sobrevida)

• Lula 2003: teto para servidores federais e contribuição dos inativos e pensionistas
• Dilma reforma 85m/95h (soma do tempo de contribuição com a idade) em substituição ao fator 

previdenciário;
• 2019 Bolsonaro: mulheres 63 e homens 65 e contribuição de 15 e 20





• Desde o começo, há por parte do atual governo forte crítica ao “funcionalismo”,
evocando na sociedade a visão de que somos “parasitas”;

• Reforma previdenciária e forte embate para obter apoio;
• Diminuição da máquina do Estado;
• Forte crise econômica;
• Inchaço da máquina;
• A atual reforma, nos moldes em que se apresenta, a meu ver, reforça a visão.

Despesas com pessoal
Encargos da dívida
Transferências a Estados e 
Municípios















Regras para cargos com prazo indeterminado = concurso público (fases):

1. Provas ou provas e títulos

2. Um ano (mínimo) de vínculo de experiência com desempenho satisfatório

3. Classificação entre os mais bem avaliados após o vínculo de experiência, dentro das vagas do 

edital

4. Vínculo previdenciário: RPPS se com vínculo de experiência e com prazo indeterminado

Vínculo previdenciário RGPS Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de 

cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo 

temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime Geral de 

Previdência Social. Servidor com vínculo por prazo determinado e servidores admitidos 

exclusivamente para cargo de liderança e assessoramento



Regras os cargos típicos de estado:

1. Provas ou provas e títulos

2. Dois anos (mínimo) de vínculo de experiência com desempenho satisfatório

3. Classificação entre os mais bem avaliados após o vínculo de experiência, dentro das vagas do 

edital

4. Só este pode ter estabilidade, após um ano do término do vínculo de experiência, com 

desempenho satisfatório

5. Veda-se a redução de jornada e de remuneração neste caso

6. Critérios para definição de cargos típicos de Estado serão estabelecidos em lei complementar 

federal

7. Vínculo previdenciário: RPPS

“Art. 247. As leis previstas no inciso III do § 1º do art. 41(perda de cargo) e no § 7º do art. 169 

estabelecerão critérios e garantias especiais para a perda do cargo pelo servidor público investido 

em cargo típico de Estado. (excesso de gasto com pessoal, no caso somente do cargo típico de 

estado estável, agora)



Ao servidor público investido em cargo efetivo (lembrando que a investidura ocorre com a posse) 

até a data de entrada em vigor de novo regime jurídico dos diversos entes federativos é garantido 

regime jurídico específico, assegurados a estabilidade, após três anos de efetivo exercício e a 

aprovação em estágio probatório.

1º A avaliação de desempenho do servidor por comissão instituída para essa finalidade é 

obrigatória e constitui condição para a aquisição da estabilidade.

§ 2º  O servidor a que se refere o caput, após adquirir a estabilidade, só perderá o cargo nas 

hipóteses previstas no art. 41, § 1º, incisos I a III, e no art. 169, § 4º, da Constituição.



VEDA-SE A CONCESSÃO:

• Férias + recesso por período superior a 30 dias pelo período aquisitivo de um ano

• Adicionais por tempo de serviço

• Efeitos retroativos sobre aumentos remuneratórios ou parcelas indenizatórias

• Licença-prêmio, licença-assiduidade ou outra licença decorrente exclusivamente de tempo de serviço

• Redução de jornada, só com redução de remuneração (exceto por limitação de saúde)

• Aposentadoria compulsória como modalidade de punição

• Adicional ou indenização só para substituição de cargo em comissão, função de confiança e cargo de 

liderança e assessoramento

• progressão ou promoção baseada exclusivamente em tempo de serviço

• parcelas indenizatórias sem previsão de requisitos, valores e parâmetros em lei ou sem a 

caracterização de despesa diretamente decorrente do desempenho de atividades (não precisa para 

os empregados de empresas estatais) - ficam extintas após dois anos da data de entrada em vigor 

desta Emenda à Constituição

• a incorporação, total ou parcial, da remuneração de cargo em comissão, função de confiança ou 

cargo de liderança e assessoramento ao cargo efetivo ou emprego permanente



Entes Federativos instituirão seus regimes jurídicos de pessoal, compreendendo, obedecendo

necessariamente às regras de vínculo de experiência, dos cargos com vínculo por prazo

determinado, dos cargos típicos de Estado e dos cargos de liderança e assessoramento.

Lei Ordinária disporá sobre gestão do desempenho e as condições de perda, no decorrer de todo o

período de atividade, dos vínculos e dos cargos em vínculo de experiência, vínculo com prazo

indeterminado, cargo típico de estado

OBSERVAÇÃO: Ato de Chefes de Poder poderá estabelecer perda do cargo por prazo indeterminado

em razão da obsolescência das atividades relativas às atribuições do cargo público

É vedado o desligamento dos servidores de que trata o art. 39-A, caput, incisos I a IV, por motivação

político-partidária (quais são as medidas para que se evite tal prática?).







VEDAÇÃO À ACUMULAÇÃO DE CARGOS

vedação de acumulação de cargos ou qualquer outra atividade remunerada para os cargos típicos de 

estado (só pode de docência atividade própria de profissional de saúde, desde que haja compatibilidade 

de horários) Lei Municipal poderá afastar o disposto no caso de municípios com menos de cem mil 

eleitores

vedação de acumulação de cargos ou qualquer outra atividade remunerada durante o vínculo de 

experiência (tem que pedir demissão sem garantia de que ficará?)

cargo com prazo indeterminado pode acumular, se houver compatibilidade de horários e não houver 

conflito de interesse

OBSERVAÇÃO: Carece de LC federal que defina a duração para da jornada para fins de acumulação de 

atividades remuneradas 

OBSERVAÇÃO: Poderão manter os vínculos existentes na data de entrada em vigor desta Emenda à 

Constituição, se houver compatibilidade de horário e observado teto remuneratório , os servidores e os 

empregados públicos que acumulem:

• dois cargos ou empregos públicos de professor;

• um cargo de professor com um cargo técnico ou científico; ou

• dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.







INSTRUMENTOS DE COOPERAÇÃO E FORMAÇÃO DE REDES

Instrumentos de cooperação com órgãos e entidades, públicos e privados, para a execução de 

serviços públicos, inclusive com o compartilhamento de estrutura física e a utilização de recursos 

humanos de particulares (retirando-se as atividades privativas de cargos típicos de estado), com ou 

sem contrapartida financeira.

• Precisa de lei federal com normas gerais para tanto, com competência plena dos demais entes, 

enquanto não editada a lei federal (que em caso de superveniência, suspende as demais leis no 

que forem contrárias)



Lei Complementar vai dispor sobre normas gerais de: 

• gestão de pessoas;

• política remuneratória e de benefícios; 

• ocupação de cargos de liderança e assessoramento;

• organização da força de trabalho no serviço público;

• progressão e promoção funcionais;

• desenvolvimento e capacitação de servidores; e

• duração máxima da jornada para fins de acumulação de atividades remunerada com 

competência plena dos demais entes, enquanto não editada a lei federal (que em caso de 

superveniência, suspende as demais leis no que forem contrárias)

• O disposto no caput não se aplica aos membros de instituições e carreiras disciplinadas por lei 

complementar específica prevista nesta Constituição.



O SUPER PRESIDENTE:
Decreto Presidencial (autônomo), desde que não haja aumento de despesa, pode agora para (retirou a 

vedação de criação ou extinção de órgãos públicos):

• Organização e funcionamento da administração pública federal

• Extinção de cargos efetivos vagos

• Extinção de cargos (ocupados ou vagos) de Ministro de Estado, cargos em comissão, cargos de 

liderança e assessoramento, funções de confiança e gratificações de caráter não permanente

• Criação, fusão, transformação ou extinção de Ministérios e de órgãos diretamente subordinados ao 

PRFB

• Extinção, transformação e fusão de entidades da administração pública autárquica e fundacional (só 

não pode a criação)

• Transformação de cargos públicos efetivos vagos, cargos de Ministro de Estado, cargos em comissão e 

cargos de liderança e assessoramento, funções de confiança e gratificações de caráter não permanente 

vagos ou ocupados, desde que seja mantida a natureza dos vínculos de que trata o art. 39-A (poderá 

ocorrer na hipótese de cargos típicos de Estado, dentro da mesma carreira)

• Alteração e reorganização de cargos públicos efetivos do Poder Executivo federal e suas atribuições, 

desde que não implique alteração ou supressão da estrutura da carreira ou alteração da remuneração, 

dos requisitos de ingresso no cargo ou da natureza do vínculo (não se aplica aos cargos típicos de 

Estado);








