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Brasília-DF, 11 de agosto de 2011 

 

Máquina pública – um corpo fundamental 

Terceirizados e comissionados ocupam vagas que poderiam ser preenchidas por especialistas, pessoas 

capacitadas e com formação adequada para o exercício de determinadas funções 

 

A máquina pública é como o corpo humano. Os órgãos do corpo interagem: cada um é responsável por 

uma tarefa, e todos, juntos, põem em funcionamento e conduzem o sistema inteiro. Do mesmo modo, os 

órgãos, as entidades (autarquias, fundações e empresas estatais) e os agentes públicos compõem “órgãos” 

e “membros” de um corpo peculiar e fundamental a toda a nação: a Administração Pública. Cada um 

desses entes representa uma parte muito importante para o bom andamento do todo.  

 

Em prol do bom desempenho dessa unidade, é necessário que cada um de seus componentes esteja em 

pleno funcionamento, em sinergia, em bom estado, integrado à estrutura interna e devidamente capacitado 

para exercer suas funções. Infelizmente, muitos dos componentes do corpo “máquina pública brasileira” 

de hoje são ineficazes, improdutivos. Estão podres, sujos, doentes. Parece até que alguns deles sofrem de 

lepra! 

 

Corrupção, nepotismo, morosidade, improbidade, falta de ética, danos à res publica e, em última instância, 

à moralidade. Práticas como essas atingem diretamente os entes da máquina administrativa e mancham a 

imagem do funcionalismo público. A terceirização – tema abordado no segundo artigo desta série – ilustra 

bem o problema, assim como a figura do cargo em comissão, que tem amparo constitucional, mas é 

frequentemente usada de forma ilegal ou, no mínimo, imoral. São vários os casos de apadrinhamento, 

espécie de nepotismo camuflado, que domina o serviço público e põe em jogo sua integridade e seu bom 

andamento. Em suma, são práticas que poluem e infectam a máquina. 

 

Terceirizados e comissionados ocupam vagas que poderiam ser preenchidas por especialistas, pessoas 

capacitadas e com formação adequada para o exercício de determinadas funções. O déficit de 

especialização no serviço público é evidente. Daí a necessidade do concurso, como forma de seleção dos 

melhores candidatos, aqueles mais hábeis, a fim de fazer valer a máxima da boa administração de recursos 

humanos: ter a pessoa certa, no lugar certo, fazendo as coisas certas. Diferentemente da terceirização e do 

cargo em comissão, em que a indicação de alguém conhecido é suficiente para garantir a vaga. 

 

Em particular, um dos componentes do corpo “máquina pública brasileira” está visivelmente sujo, mas, 

pelo jeito, a limpeza que pretende realizar em si mesmo não será suficiente para desencardi-lo. Refiro-me 

ao Ministério da Saúde. Em 2005, o órgão fez um contrato que tinha por objeto a prestação de mão-de-

obra terceirizada para a execução de serviços de apoio administrativo e atividades auxiliares – tarefas 

inerentes ao cargo de agente administrativo. Pois bem. Estima-se que o gasto mensal com esse contrato 

gire em torno de R$ 4,3 milhões, mais de R$ 50 milhões por ano. Trata-se do contrato mais caro do órgão. 

Com esse valor, o Ministério poderia pagar cerca de R$ 2.500,00 por mês a aproximadamente 1.600 

agentes administrativos do quadro. É muito mais do que os ocupantes desse cargo de fato recebem. 

Perceba quão onerosa é a terceirização! 

 

O ministério realizou concurso público em 2008 e adotou a política de substituição de terceirizados, 

iniciada, aos poucos, este ano. No entanto, essa medida – limpeza necessária no órgão e melhora 

considerável na “saúde” da máquina pública – não será tão feliz assim. Mais de mil terceirizados serão 
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substituídos por apenas seiscentos concursados na sede do órgão. O Ministério declarou que serão dois 

terceirizados por um novo servidor. Essa proporção, de 2 para 1, pode significar um dano grave ao serviço 

público, que sofrerá com a falta de mão-de-obra. 

 

Pergunta-se: já que o valor despendido antes com terceirizados era superior à quantia paga a servidores, 

por que convocar apenas metade de servidores do total de terceirizados que serão substituídos? É um 

absurdo! Isso fere claramente a moralidade administrativa e despreza a continuidade, a eficiência e o bom 

andamento do serviço público. 

 

Outro órgão do corpo administrativo brasileiro que serve de (mau) exemplo quanto ao estado grave 

(verdadeira calamidade!) em que se encontra é a Câmara dos Deputados. Há muito ela vem 

decepcionando os cidadãos. Chega a ser desolador. A mais recente falcatrua noticiada foi a farra de 

passagens dos deputados, denunciada pelo Congresso em Foco. Nossa Casa Legislativa infelizmente 

oferece exemplos que envergonham a Nação.  

 

E o mais triste de tudo é que, nessa história, não somos apenas vítimas; temos certo grau de participação, 

ainda que involuntária. Afinal, somos nós que “plantamos” os deputados lá. Por consequência, somos nós 

que “colhemos” os atos de nossos “ilustres” representantes. Em meio a toda essa desordem, haja cargos 

em comissão para apadrinhados políticos! A casa é repleta de terceirizados e comissionados. Mais uma 

vergonha. 

 

E o que parecia ser o início de uma mudança não passou de mero paliativo. O concurso realizado pela 

Câmara em 2007 foi trágico. Contestado por problemas relativos aos critérios de correção das avaliações 

discursivas, o certame – (des)organizado pela FCC – foi suspenso e agora está estagnado, para o desalento 

de inúmeros candidatos.  

 

Desordem total! Para se ter uma ideia, o resultado de alguns cargos ainda nem sequer foi homologado, e 

apenas para duas áreas houve nomeações. Contudo, enquanto essa indecisão corria solta na Justiça, cargos 

e mais cargos em comissão e de terceirizados foram providos, com a justificativa de que era preciso suprir 

a carência do quadro de pessoal. O resultado é que agora vemos apenas morosidade na convocação 

daqueles que fazem jus a um cargo efetivo do órgão. 

 

 

É preciso que órgãos da Administração Pública como os mencionados dêem bons exemplos, estejam 

“sadios” e “limpos”. É o mínimo que se pede. Além do mais, é necessário cumprir as regras que regem o 

bom funcionamento da máquina. Por exemplo, caso a Câmara dos Deputados não saiba, é sua obrigação 

convocar todos os aprovados do concurso.  

 

Graças à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o candidato aprovado em concurso público dentro 

do número de vagas oferecidas tem o direito subjetivo de ser nomeado. Resta àquela Casa ter o bom senso 

de convocá-los dentro do prazo de validade do certame, conforme a necessidade. E todos nós conhecemos 

o déficit de servidores – sim, de concursados – que há. Então, sem mais, passou da hora de a Câmara 

mostrar o mínimo de respeito para com os cidadãos brasileiros. 

 

É hora de agir, concurseiros! Não podemos cruzar os braços e apenas assistir à morte desse “corpo” 

fundamental ao desenvolvimento desta nação tão promissora. Façamos valer os nossos direitos. Travemos 

uma luta por uma máquina pública “saudável”, digna e à altura do cidadão-cliente brasileiro!  

*Fonte: JOSÉ WILSON GRANJEIRO – CONGRESSO EM FOCO 
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Os indignados ainda vão botar o planeta de cabeça pra baixo 

 

Desta vez não são os emergentes asiáticos que expõem a risco o sistema econômico internacional, mas os 

filhos da tradicional família europeia. Não foi uma república de bananas que teve sua nota rebaixada pela 

agência de investimentos por um possível calote, mas a toda-poderosa pátria de Tio Sam.  

 

O quebra-quebra urbano depois da violência policial não se deu nas estreitas vielas das favelas do Rio de 

Janeiro, mas na Londres dos lendários policiais desarmados. E o terrorista fundamentalista que matou 

dezenas num acampamento de jovens, em nome da fé e da pureza, é um cristão nórdico, branco e de olhos 

claros. Que surpresas mais nos aguardam nesse admirável mundo novo, um planeta de cabeça para baixo? 

 

Revoluções no mundo árabe buscaram abrir alternativas de liberdade que superassem ditaduras e 

teocracias, mas não comoveram aqueles que sempre pretenderam exportar, à força, seus modelos prêt-à-

porter de democracia. 

  

As praças da Espanha se encheram de indignados, descontentes com a falta de perspectivas e de 

empregos, e os políticos se espantam e desprezam os movimentos espontâneos, apenas por que não os 

atingem nas primeiras urnas.  

 

Na Grécia, as ruas explodiram de revolta pela contrariedade ao sacrifício de quem já vem sofrendo. Cortes 

sociais permanecem sendo a única resposta formulada pelos agentes que produziram as crises. Por incrível 

que pareça, são justamente os alunos reprovados que continuam impondo as regras, que, por óbvio, jamais 

os atingem.  

 

O documentário Trabalho Externo (Inside Job), vencedor do Oscar, explicou bem porque a maioria dos 

economistas norte-americanos não foi capaz de enxergar a crise brotando na frente de seus olhos. Boa 

parte da intelligentsia econômica estava na folha de pagamento do sistema financeiro que a criava. 

Quando a imprensa tenta nos alertar desesperadamente sobre os riscos advindos da web, à custa de alguns 

poucos crackers em ações inexpressivas, eis que a vida real mostra que o perigo mora em cima.  

 

A Inglaterra descortina grampos e desmandos da grande mídia e as relações para lá de incestuosas entre 

Murdoch e os governos. Mas nem é preciso tantos crimes expostos, para entender os riscos que o excesso 

de poder e concentração pode provocar.  

 

Quando a imprensa toma partido e faz políticos reféns, resguardando-se o direito de influir na política com 

o peso desproporcional de quem cria celebridades, destrói reputações e instaura pânicos, qualquer 

processo democrático se vicia. 

  

Bom, nem tudo é novidade no globo.  

Crianças africanas seguem morrendo escandalosamente de fome expondo a crueldade insensível de uma 

distribuição injusta de riquezas, enquanto os países ricos encontram mecanismos mais eficientes de fechar 

suas fronteiras para novos imigrantes. Se for o caso, que eles morram de fome à distância. Cairo, Santiago, 

Londres, Tel Aviv. Parece cada vez menos crível que a paciência dos indignados se eternize.  

 

Com o tempo, vai ser preciso mais do que comentaristas econômicos de jornais e TVs para convencer o 

povo que reverenciar o sistema financeiro e seus estratosféricos lucros, é a melhor forma de proteger o 

planeta e salvar nossas almas.   

*Fonte: TERRA MAGAZINE - MARCELO SEMER, é Juiz de Direito em São Paulo. Foi presidente da 

Associação Juízes para a Democracia. 
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