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Introdução 

A presente exposição pretende analisar os dispositivos da PEC nº 32/2020, a 

qual tem por objeto reformar ampla e profundamente o regime de pessoal da 

Administração Pública. Dividimos nossa análise em duas partes. Na primeira, 

abordamos os princípios administrativos. Na segunda, analisamos as alterações no 

regime dos agentes públicos. Cabe um destaque inicial: não abordamos as alterações 

pretendidas na ordem econômica – art. 173 da CF/88. 

Nossa análise, é bom dizer, não pretende estabelecer um panorama crítico 

sobre o tema, porque parte a um viés muito mais pragmática. De modo que preferimos 

tratar o assunto cientificamente – e, portanto, de modo neutro – sobre os efeitos e as 

possibilidades interpretativas das modificações a serem provocadas (ainda que, a cada 

leitura, novas perspectivas são reveladas). Podemos antecipar que se tratam de 

alterações profundas e reveladoras de múltiplas possibilidades hermenêuticas. Assim, 

temos consciência de que vários pontos ou compreensões podem não ter sido 

visualizadas. 

 

I. Primeira parte – princípios administrativos 

 

I.1 Natureza jurídica dos princípios administrativos 

 Primeiramente, devemos dar precisão teórico-dogmática aos princípios listados 

no art. 37 “caput” da CF/88. Sendo assim, apesar de, contemporaneamente, ter-se 

pensado com mais ênfase no tema1, o rol ora destacado não se afeiçoa em tudo com 

os critérios doutrinários expostos. Queremos dizer com isto, ao nosso ver, que o 

                                                           
1 Muito embora o debate sobre os princípios seja bem mais antigo – vamos pegar, por exemplo, apenas 
a obra de Joseph-Marie Gérando (Institutes du droit administratif français ou éleménts du code administratif. Paris: 
Libraire de la Cour de Cassacion, v.1, 1829, p. 63), o qual, já na época, defendia que o direito, como locus 
da equidade, deveria sopesar os interesses em choque, enfim, balancear os interesses diversos, muito 
mais do que consagrar leis absolutas e inflexíveis. E as cortes francesas à época e posteriormente, na 
ausência da lei, decidiam com base em “princípios” – o que prova que esta, definitivamente, não é uma 
categoria contemporânea. 
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constituinte brasileiro não tomou por base a concepção de “princípios” nas 

compreensões contemporâneas mencionadas (v.g. de Dworkin, Alexy, Humberto Ávila 

etc.). No nosso sentir, há algumas diferenças a serem pontuadas. 

É certo que o termo “princípios” acompanha outra concepção, muito mais 

tradicional e antiga, defendida, por exemplo, por Celso Antônio Bandeira de Mello: 

princípio seria um “mandato de otimização”, ou seja, um alicerce que, além de dar 

lastro a todo o direito administrativo, confere-lhe unicidade. Enfim, por meio dos 

princípios se obtêm harmonia e racionalidade ao sistema jurídico. Seriam, assim, 

a proposição-base ao sistema jurídico-administrativo como um todo, dos quais se 

obtêm proposições lógicas e jurídicas2. 

Sendo assim, para esta concepção “tradicional”, os princípios têm, sobretudo, 

uma função principal: servir de fundamento para a posterior gestão de um complexo 

de regras. E se assim o é, seriam eles também fonte de validade das próprias regras 

deles derivadas. Enfim, os princípios seriam uma espécie de “gênese” de todo os 

sistema jurídico-positivo.  

Sendo assim, perceba claramente que os princípios do art. 37 “caput” 

dissociam-se das vertentes contemporâneas sobre o tema. Foram erigidos a partir de 

uma noção mais “clássica”, detendo autonomia, ainda que não previsto 

expressamente em uma norma – princípios implícitos3. Em ambos os casos, os 

princípios possuem um caráter altamente prescritivo. Tanto que sua violação pode 

ser sancionada pelo Poder Público. 

Contudo, cabe um alerta já aqui: com o passar dos anos, o texto da Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988 foi sendo sistematicamente alterado. Na 

origem, existiam quatro princípios expressos no art. 37 “caput”: legalidade, 

                                                           
2 A mesma concepção pode ser encontrada em: CRETELLA JÚNIOR, José. Princípios informativos 
do direito administrativo. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: FGV, v. 93, 1968, p. 2-4. E a 
partir desta noção, muitos doutrinadores (inclusive nós) compreendemos o tema: “Especialmente no 
Direito Administrativo, os princípios adquirem sobrelevada importância, eis que, dada a falta de 
codificação sistematizada, são eles que dão uma conformação uniforme a tal ramo da ciência jurídica, 
sendo que grande parte deles encontra status constitucional. Daí a relevância de serem compreendidos 
os princípios do Direito Administrativo, os quais, representando normas jurídicas finalísticas, prestam-
se como instrumentos de interpretação, de integração e de fundamentação indireta ou mediata de 
deveres jurídicos e de limites à atuação estatal.” (HEINEN, Juliano; MAFFINI, Rafael; SPARAPANI, 
Priscilia. Comentários à lei federal do processo administrativo – Lei nº 9.784/1999. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2015, p. 24). 
3 “Pues si los princípios generales del Derecho, por su propia naturaleza, existen con independencia de su consagración en 
una norma jurídica positiva, como tales subsistirán cuando en un Ordenamiento jurídico se recogen en un precepto positivo, 
con objeto de que no queda duda su pleno reconocimiento.” (PÉREZ, Jesús Gonzáles. El princípio general de la buena 
fe en el derecho administrativo. Madrid: Civitas, 2009, p. 31). 
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impessoalidade, moralidade e publicidade. A EC nº 19, de 1998, inseriu mais um: a 

eficiência. E por mais de duas décadas a Administração Pública conviveu com os cinco 

princípios ali mencionados. Em 2020, proposta PEC em questão, pretende-se inserir 

uma série de outros “princípios” no “caput” do mencionado art. 37, a par dos cinco 

existentes, a saber: imparcialidade, publicidade, transparência, inovação, 

responsabilidade, unidade, coordenação, boa governança pública, e 

subsidiariedade. Esse será, então, o substrato normativo da nossa análise que segue. 

 

I.2 Conteúdo dos princípios administrativos 

O direito administrativo é um ramo da ciência jurídica que há muito tempo 

sente o peso dos princípios jurídicos com uma intensidade destacada. A 

normatividade desta categoria jurídica é percebida com pujança, sendo que, no mais 

das vezes, a resolução das questões envolvendo as relações jurídico-administrativas é 

efetivada somente pela via dos princípios. Não seria demasiado dizer que, em certas 

situações, as regras seriam “coadjuvantes” em um cenário em que os princípios tomam 

o papel principal4. 

A verdade destas assertivas pode ser percebida pelo teor do texto 

constitucional. Quanto ao tema dos princípios, tal texto não conferiu a outro ramo do 

direito tratamento tão detalhado e tão abrangente, e isso se ampliou com as reformas 

constitucionais feitas pelo constituinte derivado (v.g. EC nº 19/98) e que ainda se quer 

fazer (PEC nº 32/2020). Eis sua importância no direito administrativo. 

Como dito, o intérprete não cria os princípios gerais, mas sim, reconhece-

os. A partir daí, ele os descreve de acordo com o “espírito da legislação”, sem ser, 

contudo, fonte material do direito5. Será a convergência das disposições 

normativas e os valores jurídicos que formatarão o princípio geral do direito não 

especificado.  

Daí porque se tem claro que os princípios não necessariamente precisam 

estar escritos para serem aplicados e reconhecidos como uma categoria normativa. 

Veja o caso do princípio da segurança jurídica: mesmo que não estivesse expresso 

                                                           
4 Aliás, é bom que se diga que os princípios possuem força normativa própria, independentemente de 
estarem previstos em lei. 
5 CHAPUS, René. Op. Cit., p. 95. 
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na Constituição Federal ou em lei esparsa, ainda assim deveria ser reconhecido e 

aplicado no âmbito das relações jurídico-administrativas. 

De outro lado, podermos dizer que os princípios administrativos podem bem 

ser aplicados em conjunto. Logo, determinado fato pode receber a incidência de mais 

de um princípio, o que é bastante comum, por exemplo, quando se cometem violações 

ao ordenamento jurídico. Demonstra-se, assim, que as premissas regedoras da 

Administração Pública se inter-relacionam, e que possuem campos de incidência 

comuns6.  

Ainda, não menos importante destacar que os princípios que regem a 

Administração Pública, explícitos ou implícitos, devem ser aplicados a todas as 

instâncias administrativas, bem como a todo aquele que exerce uma função 

desta natureza. Significa dizer que não geram efeitos apenas nas relações travadas 

pelo, dentro ou com o Poder Executivo, mas com todos os Poderes que exercem 

funções de cunho administrativo7. Da mesma forma, devem prescrever sua 

normatividade, no que couber, sobre todos os entes da Administração Pública 

direta e indireta, bem como sobre aquelas instituições que desempenhem 

funções públicas, no sentido lato do termo8. E os princípios administrativos alcançam, 

também, as empresas estatais (v.g. sociedades de economia mista e empresas 

públicas), porque pertencentes à Administração Pública indireta. Em termos formais, 

                                                           
6 Perceba o seguinte caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal: “A falta de previsão no edital sobre 
a possibilidade de aproveitamento de candidato aprovado em certame destinado a prover vagas para 
quadro diverso do que prestou o concurso viola o princípio da publicidade, norteador de todo concurso 
público, bem como o da impessoalidade e o da isonomia.” (STF, MS nº 26.294-DF, Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, Pleno, j. 23/11/2011). No caso, o STF decidiu que o fato de se aproveitar candidato em 
outro quadro de cargos que não aquele para o qual prestou concurso, viola inúmeros princípios de 
direito administrativo, citados no limiar do julgado. 
7 Verificar nossa análise acerca da eficácia dos princípios expressos no art. 37 “caput” da CF/88, feita 
no item “17.10.4.5” da Parte 3. “Administração pública – Princípios – Extensão da nossa obra: 
HEINEN, Juliano. Curso de Direito Administrativo. Salvador: Juspodivm, 2020. Surgindo, no ato 
normativo abstrato, a óptica, assentada em princípio básico da administração pública, de observância 
apenas em relação ao Executivo, tem-se a lei como a conflitar com a razoabilidade.” (STF, ADI nº 2.472, 
Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 1º/04/2004). 
8 “Os princípios gerais regentes da administração pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição, 
são invocáveis de referência à administração de pessoal militar federal ou estadual, salvo no que tenha 
explícita disciplina em atenção às peculiaridades do serviço militar.” (STF, ADI nº 1.694-MC, Rel. Min. 
Néri da Silveira, Pleno, j. 30/10/1997).9Deve ser respeitado, é claro, o direito fundamental ao devido 
processo legal, o qual deveria estar disciplinado por normas legais, sem ser ad hoc, por exemplo. Vale 
dizer que a violação à ordem pública pode ser considerada em três níveis: (a) ordem jurídico-
constitucional, (b) ordem jurídico-administrativa e (c) ordem jurídico-processual (STF, Pet. nº 2.066-
AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Pleno, j. 19/10/2000). 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=409286&PROCESSO=2472&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2267
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=1694&CLASSE=ADI%2DMC&cod_classe=555&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=369786&PROCESSO=2066&CLASSE=Pet%2DAgR&cod_classe=4030&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2100
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=369786&PROCESSO=2066&CLASSE=Pet%2DAgR&cod_classe=4030&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2100
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o cumprimento dos princípios constitucionais da Administração Pública faz-se por 

meio do respeito aos direitos fundamentais, como o devido processo legal9. 

 

I.3 Princípios administrativos expressos no art. 37 “caput” da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

A Constituição Federal de 1988 fez questão, desde sua origem, de fixar 

“princípios” a serem cumpridos e respeitados pela Administração Pública. E isto foi 

ainda mais enaltecido com a edição da EC nº 19/98 e agora com a tentativa de alterar 

novamente o art. 37 “caput” pela PEC nº 32/2020, cujo texto deve ficar assim 

redigido: “A administração pública direta e indireta de quaisquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, imparcialidade, moralidade, publicidade, 

transparência, inovação, responsabilidade, unidade, coordenação, boa 

governança pública, eficiência e subsidiariedade (...).”.  

De plano, devemos dizer que a lista de “princípios” mencionados no 

dispositivo em questão não é exaustiva, sendo que a Constituição Federal reserva 

outros princípios expressos em seu texto – fora que existem, também, princípios 

implícitos. Sendo assim, o intérprete não pode se contentar com o rol do art. 37 

“caput” da CF/88 em termos de princípios expressos. 

De outro lado, é importante definirmos quem se submete aos princípios 

administrativos expressos no art. 37 “caput” da CF/88. Tal dispositivo, segundo 

a redação a ser conferida pela PEC nº 32/2020, pretendeu submeter todo e qualquer 

agente público aos princípios ali listados. Esta é evidentemente a teleologia do 

dispositivo. Contudo, para se chegar a esta conclusão, tivemos de superar algumas 

idiossincrasias. 

Se buscarmos interpretar o termo “administração pública direta e indireta”10 

(ali expresso), devemos partir de uma fonte primária do direito, como a lei. Assim, de 

início, podemos perfazer uma interpretação autêntica com base no Decreto-Lei nº 

                                                           
9Deve ser respeitado, é claro, o direito fundamental ao devido processo legal, o qual deveria estar 
disciplinado por normas legais, sem ser ad hoc, por exemplo. Vale dizer que a violação à ordem pública 
pode ser considerada em três níveis: (a) ordem jurídico-constitucional, (b) ordem jurídico-administrativa 
e (c) ordem jurídico-processual (STF, Pet. nº 2.066-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Pleno, j. 
19/10/2000). 
10 A análise deste tema é feita com maior detalhamento no item “7.3” (e respectivos subitens) da Parte 
1. 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=369786&PROCESSO=2066&CLASSE=Pet%2DAgR&cod_classe=4030&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2100
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200/67, cujo texto revela expressões com caráter orgânico ou subjetivo. O art. 4º, 

incisos I e II, compreende no termo “administração direta” os “[...] serviços 

integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios.”. 

E a “administração indireta”, para o Decreto-Lei nº 200/67 (art. 4º, inciso II), 

compreende “[...] as seguintes categorias de entidades, dotadas de personalidade 

jurídica própria: a) Autarquias; b) Empresas Públicas; c) Sociedades de Economia 

Mista. d) fundações públicas.”.  

Veja que o dispositivo infraconstitucional em questão conferiu foco ao 

poder executivo, esquecendo-se dos demais. Ao que nos parece, ainda nos 

restringindo a uma interpretação literal, o art. 37 “caput” da CF/88 amplia esta 

noção, por aplicar os princípios administrativos a “qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. De modo que o texto 

constitucional alargou o sentido conferido pelo Decreto-lei nº 200/67, a incluir, 

como visto e dito, os demais poderes, até porque, dentro deles, também podem 

existir órgãos e entes administrativos, e que exercem funções administrativas.  

Retomando o que dissemos antes, percebe-se, portanto, que o legislador 

constituinte derivado pretendeu submeter todo e qualquer agente, investido em 

qualquer dos três poderes do Estado, aos princípios administrativos. De 

qualquer sorte, não concebemos que o art. 37 “caput” da CF/88 seja visto apenas sob 

o aspecto subjetivo, orgânico ou formal11, a sujeitar certo complexo de órgãos ou 

entes a determinados princípios ali listados. Tal dispositivo deve ser vislumbrado, 

igualmente, sob o aspecto objetivo, funcional ou material, a se aplicar a todas as 

pessoas que exercer funções tipicamente administrativas.  

De modo que os princípios expressos e mencionados devem ser respeitados 

por todos aqueles exercem uma função administrativa, ainda que não pertençam 

à Administração Pública direta ou indireta. A contrário senso, é bastante evidente 

que tal gama de premissas normativas não se aplica a quem desempenha funções 

privadas, ainda que pertença à estrutura orgânica do Estado12. 

                                                           
11 A diferença entre os dois sentidos do termo “administração pública” será mais bem detalhado no item 
“7.1.1” da Parte 1 da nossa obra: HEINEN, Juliano. Curso de Direito Administrativo. Salvador: Juspodivm, 
2020. Devemos dizer, aqui, que o termo pode ser visto sob duas óticas: material, objetivo ou funcional; ou 
formal, subjetivo ou orgânico. 
12 “A atividade estatal, qualquer que seja o domínio institucional de sua incidência, está necessariamente 
subordinada à observância de parâmetros ético-jurídicos que se refletem na consagração constitucional 
do princípio da moralidade administrativa. Esse postulado fundamental, que rege a atuação do Poder 
Público, confere substância e dá expressão a uma pauta de valores éticos sobre os quais se funda a 
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I.4 Princípios específicos disciplinados na PEC nº 32/2020 

 

I.4.1 Princípio da imparcialidade 

Conforme dissemos13, a imparcialidade poderia ser um efeito ou estar 

contida no âmbito de proteção do princípio da impessoalidade. Contudo, o 

legislador constituinte derivado, na PEC nº 32/2020, resolveu conferir à 

imparcialidade a devida autonomia, e pautar o tema como um princípio autônomo. De 

qualquer sorte, ambos os princípios mencionados atuam no campo da neutralidade14.  

A imparcialidade não é um instituto novo na dogmática jurídica, sendo objeto 

de amplo estudo no direito processual, tratando do tema a partir da figura do 

magistrado, o qual deve sempre decidir de forma “imparcial”. Apesar disso, o CPC 

apenas menciona o instituto em relação à atuação dos conciliadores e mediadores (art. 

166) e quando determina que motivos de impedimento e de suspeição se apliquem 

“aos demais sujeitos imparciais do processo” (art. 148, inciso III). De qualquer modo, 

o CPC nos fornece uma pista bastante clara na densificação do “princípio” em pauta: 

as causas de impedimento e de suspeição retiram a imparcialidade do agente, 

ou seja, não é imparcial quem atua em uma destas situações, conforme os casos listados 

na lei. Então, a lista de casos de suspeição e de impedimento materializariam 

condutas violadoras da imparcialidade – e com este método se consegue maior 

objetividade e menor abstração ao “princípio da imparcialidade”. 

O Código de Processo Penal, ao seu turno, preocupa-se com a imparcialidade 

do júri (art. 427 “caput”), permitindo, nestes casos, que haja o desaforamento do 

julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existem aqueles motivos, 

preferindo-se as mais próximas.  Ainda no tema, os jurados são convocados a 

prometer “Em nome da lei,(...) a examinar [a] causa com imparcialidade (...).” – art. 

472 do CPP. E o resto texto do Código silencia a respeito.  

                                                           
ordem positiva do Estado. O princípio constitucional da moralidade administrativa, ao impor limitações 
ao exercício do poder estatal, legitima o controle jurisdicional de todos os atos do Poder Público que 
transgridam os valores éticos que devem pautar o comportamento dos agentes e órgãos 
governamentais.” (STF, ADI-MC nº 2.661-MA, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. 05/06/2002). 
13 Item “6.4.2.3” da obra: EINEN, Juliano. Curso de Direito Administrativo. Salvador: Juspodivm, 2020. 
14 Ruy Cirne Lima tornou clássica sua passagem pela qual “[...] o fim – e não a vontade – domina todas 
as formas de administração.” (LIMA, Ruy Cirne. Princípios de direito administrativo. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1987, p. 22) 
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De outro lado, a Lei do Processo Administrativo Federal (Lei nº 9.784/99) nada fala 

sobre o tema, talvez considerando que a imparcialidade estaria inserida na 

impessoalidade, o que tornaria desnecessária sua menção específica. De qualquer sorte, 

é certo que tal princípio, porque expresso no art. 37 “caput” da CF/88 pela alteração 

produzida da PEC nº 32/2020, deverá ser considerado, tanto na atuação 

administrativa processual (v.g. processo administrativo), como na atuação 

substancial da administração pública (v.g. exercício das funções públicas, decisões 

administrativas etc.). Mas cabe um alerta: ainda que o princípio da imparcialidade não 

tivesse sido expresso no texto da CF/88, ainda assim tal instituto estaria protegido pelo 

princípio da impessoalidade.  

Além de tudo isso que foi dito, cabe também ponderar se a imparcialidade 

poderia ser alcançada por uma entidade ou por um sujeito que não seja 

independente15? Lembrando que esta prerrogativa é conferida aos membros do Poder 

Judiciário justamente para tutelar este instituto, o que não é extensivo dos órgãos que 

compõe a Administração Pública do próprio e referido Poder. Portanto, por esta 

interpretação, poder-se-ia considerar imprópria a sua previsão no mencionado art. 37 

“caput” da CF/88. 

 

I.4.2 Princípio da transparência 

Muito do tema já se falou quando comentamos o princípio da publicidade16, 

bem como na nossa obra específica comentando a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 

12.527/11)17, dado que estamos diante de institutos coligados.  Sob a perspectiva 

contemporânea, pode-se dizer que o princípio constitucional da transparência 

pode ser concebido como um baluarte do Estado Democrático de Direito18, na medida em 

que impõe um dever de “pureza” das relações entre o Estado e a sociedade19. A 

                                                           
15 Isso fica claro no texto do art. 166 do CPC. 
16 Tópico “6.4.4”. 
17 HEINEN, Juliano. Comentários à lei de acesso à informação – Lei nº 12.527/11. Belo Horizonte: Fórum, 
2015. 
18 Sobre os princípios candentes do Estado Democrático de Direito, conferir: BVerfGE 44, 125 
(Öffentlichkeitsarbeit). 
19 Norberto Bobbio, ao discorrer sobre o Estado Democrático de Direito, traz a lume elucidativas 
palavras sobre o papel da publicidade e da transparência neste contexto: “’Não existe nada de secreto no 
Governo Democrático? Todas as operações dos governantes devem ser conhecidas pelo Povo 
Soberano, exceto algumas medidas de segurança pública, que ele deve conhecer apenas quando cessar 
o perigo.’ Este trecho é exemplar porque enuncia em poucas linhas um dos princípios fundamentais do 
estado constitucional: o caráter público é a regra, o segredo a exceção, e mesmo assim é uma exceção 
que não deve fazer a regra valer menos, já que o segredo é justificável apenas se limitado no tempo, não 
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transparência alcança inúmeros ramos do direito que não só o administrativo, como o 

processo penal, processo civil etc. Aliás, ela chega ao ponto de ser considerada um 

dever da Administração Pública20.  

Se antes, a transparência estaria configurada a partir de uma interação com 

princípio da publicidade, conjugado com o direito à informação (art. 5º, inciso 

XXXIII) e com o princípio democrático21, hoje possui previsão expressa no art. 37 

“caput” da CF/88, com edição dada pela PEC nº 32/2020. Logo, a transparência 

não deve mais ser considerada como sendo um princípio implícito, produto da 

conjugação de vários institutos constitucionalmente previstos. O constituinte de 1988 

reforçou, em vários dispositivos, o seu compromisso com a transparência, repudiando 

a sacralização do segredo. Esse compromisso veio a ser ratificado pelo legislador 

infraconstitucional que se seguiu, em maior ou menor medida. A transparência, assim, 

passa a ser elemento essencial no contexto jurídico-político nacional, qualificando-se 

como um instrumento a potencializar o controle social22. 

Como se percebeu, o texto constitucional atual reconheceu com muita clareza 

o direito ao acesso a informações depositadas em banco de dados de estatal. Se 

pensarmos que os agentes políticos exercem um mandato em nome do povo 

(representando-o), podemos pensar que as informações produzidas neste âmbito são 

constituídas em nome da população. Então, esses dados acumulados durante a gestão 

do governo pertencem a quem detém, em última análise, a soberania de outorgar o 

mandato político referido. Esse seria um fundamento ontológico para compreender 

                                                           
diferindo neste aspecto de todas as medidas de exceção (aquelas, para nos entendermos, que podiam 
ser tomadas pelo ditador romano). Que todas as decisões e mais em geral os atos dos governantes devam 
ser conhecidas pelo povo soberano sempre foi considerado um dos eixos do regime democrático, 
definido como o governo direto do povo ou controlado pelo povo (e como poderia ser controlado se 
se mantivesse escondido?). (...) o caráter público do poder, entendido como não secreto, como aberto 
ao ‘público’, permaneceu como um dos critérios fundamentais para distinguir o estado constitucional 
do estado absoluto e, assim, para assinalar o nascimento ou o renascimento do poder público em 
público.” (O futuro da democracia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986, p. 86-87). 
20 O princípio da publicidade está encartado em um instituto ainda maior: o dever de transparência dos atos 
praticados pelo Estado (visto em sentido lato). E são inúmeros os direitos fundamentais que impõe esta 
obrigação: art. 5º, incisos XXXIII, XXXIV, XXXV, art. 93, inciso IX, todos da CF/1988. 
21 LIMBERGER, Têmis. Transparência administrativa e novas tecnologias: o dever de publicidade, o 
direito a ser informado e o princípio democrático. Interesse Público. Belo Horizonte: Fórum, ano VIII, n. 
39, 2006, p. 70. No mesmo sentido: “O direito de informação é a mais expressiva manifestação do 
direito subjetivo publico de acesso no ordenamento jurídico brasileiro, como pedra fundamental da 
transparência administrative em proveito de seus plurais fins e medida de ampliação da atividade 
participative do cidadão no aspect do controle popular da Administração Pública.” (MARTINS 
JÚNIOR, Wallace Paiva. Transparência administrativa: publicidade, motivação e participação popular. São 
Paulo: Saraiva, 2010, p. 120-121). 
22 HEINEN, Juliano. Op. Cit., Capítulo 1.1. 



Juliano Heinen                  Curso de Direito Administrativo (Ed. Juspodivm) 

12 
 

que as informações públicas, na sua grande maioria, devem ser disponibilidadas ao 

cidadão. Por isso que nossa Constituição prevê expressamente a obrigação de expor e 

fornecer informações, quando solicitadas pelos representados.  

Contudo, tal dispositivo constitucional necessitava ser complementado23. 

Enfim, ele carecia de um detalhamento, a fim de apontar os prazos para a liberação 

das informações, as penalidades para o descumprimento dos deveres em cumprir com 

o direito de acesso, bem como as exceções que podem impedir as instituições públicas 

de liberar os dados. 

A partir do texto constitucional, conclui-se que a referência feita à publicidade não 

pode ser tomada como uma tarefa de simples divulgação dos atos administrativos, mas 

sim como um dever de trazer ao conhecimento de todos um “poder desnudo”. Tudo 

deve vir a lume24. Daí porque a transparência e a publicidade dos atos estatais servem 

de base à probidade administrativa.  

Para efetivar esse direito fundamental e o princípio da transparência do art. 37 

“caput” (a ser inserido pela PEC nº 32/2020), muitos mecanismos judiciais foram 

previstos, como o direito de petição (art. 5º, XXXIV, “a”, da CF/1988)25, a ação 

constitucional do habeas data (art. 5º, LXXII, da CF/198826 e Lei nº 9.507/1997), 

o direito de obter certidões (art. 5, XXXIV, “b”, da CF/198827) etc. Além disso, não 

raras vezes, são impetrados mandados de segurança para se proporcionar acesso a 

informações quando o caso não comporta o remédio constitucional do habeas data. 

Esse dever não aporta somente a uma conduta passiva do Estado, mas 

igualmente impõe ser ele protagonista na divulgação dos seus comportamentos28, salvo 

                                                           
23 Não que ele não fosse autoaplicável. 
24 Certa feita, disse um juiz americano que “a luz solar é o melhor remédio para a cura dos males”. 
25 Muito similar ao instituto catalogado na Lei Fundamental alemã (Grundgesetz): “Artigo 17 (Direito de 

petic ̧ão) Todos têm o direito de, individual ou coletivamente, apresentar por escrito petic ̧ões com 

requerimentos ou reclamações às autoridades competentes e à representac ̧ão popular.”. 
26 CF/1988, art. 5º, LXXII: “Conceder-se-á ‘habeas-data’: a) para assegurar o conhecimento de 
informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades 
governamentais ou de caráter público; b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por 
processo sigiloso, judicial ou administrativo;”. 
27 CF/1988, art. 5º, XXXIV: “São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: (...) 
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações 
de interesse pessoal;”. 
28 VALADÃO, Rodrigo Borges. Dimensões do princípio da publicidade. Revista de Direito da Procuradoria 
Geral do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: PGE, v. 58, 2004, p. 220-238; ZYMLER, Benjamin. 
Princípio da publicidade nos contratos administrativos. Fórum de Contratação e Gestão Pública. Belo 
Horizonte: Fórum, v. 5, n. 58, out. 2006, p. 7899-7900. E isto pode ser percebido a partir da noção de 
transparência ativa, a seguir detalhado – item “2.3” do Capítulo 2. 
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se outro direito constitucionalmente aceito dimanar ordem em sentido oposto. Vide a 

parte final do art. 5º, XXXIII, da CF/1988, que afirma que o sigilo pode ser verificado 

quando “[...] imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.”29. Fixou-se, 

portanto, o direito de qualquer cidadão receber, do Poder Público, duas categorias de 

informações, que podem, em verdade, ser transformadas em três: 

(a) Interesse particular: trata-se de interesse que é útil ou vantajoso ao 

sujeito interessado – seja ele moral, social ou materialmente relevante. 

Relaciona-se a um indivíduo visto singularmente30. E não é por outro motivo 

que consideramos que deve ser indeferido pedido de informação que não seja 

útil à pessoa do sujeito interessado (como aquela que se refira a terceiros) ou 

catalogada nas duas hipóteses a seguir apresentadas (“(b)” e “(c)”). A mera 

curiosidade de se saber acerca da vida de terceiros não pode permitir acesso a 

informações constantes, por exemplo, em banco de dados estatal (defesa feita 

neste sentido a partir da letra da Constituição Federal – não se baseando na 

letra da Lei nº 12.527/2011, cuide-se)31. A interpretação consolidada do 

dispositivo em pauta infere que as informações devam estar ligadas à pessoa 

que as solicita, como corolário inerente à proteção do direito de personalidade. 

Exemplo: pedido de um administrado para ter acesso ao expediente que 

indeferiu a renovação da sua Carteira Nacional de Habilitação, ao local em que 

se encontram os documentos e aos motivos para a prática de tal ato 

administrativo ablativo; 

(b) Interesse geral: um termo con complexa estruturação conceitual, dado 

que é polissêmico. Pode-se ligá-lo ao interesse público em sentido amplo 

ou que diga respeito a todo o corpo social. Apesar disso, consideramos que 

se trata de interesses comuns, que digam respeito a situações vivenciadas 

por toda a comunidade, sendo esta a diferença básica estabelecida para com 

os interesses coletivos, porque, nestes, os interessados são determinados ou 

                                                           
29 Em um texto um tanto antigo, Celso Antônio Bandeira de Mello (Elementos de direito administrativo. São 
Paulo: Malheiros, 1992, p. 61) defende que esta seria a única hipótese de sigilo exigido pela Constituição 
Federal. Não se concorda com este posicionamento, uma vez que a lei pode estabelecer (como o faz em 
inúmeros casos) outras hipóteses de vedação de acesso. Ou mesmo o direito fundamental à intimidade 
(art. 5º, inciso X, CF/1988) pode exigir que certas questões sejam de acesso restrito. E, por fim, a própria 
Constituição Federal prevê outros casos de sigilo (por exemplo, o art. 93, IX, parte final, CF/1988). 
Portanto, não seria aquela a única forma de sigilo admitida em nosso País. 
30 CORSO, Guido. Maunale di diritto ammninistrativo. Torino: G. Giappichelli Editore, 2010, p. 171. 
31 Entendimento referendado por Egon Bockmann Moreira (Op. Cit.,, p. 135). 
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determináveis32. O interesse geral é aquele que resguarda o indivíduo como 

membro de um grupo social. O interessado é tratado de maneira igual aos 

outros, frente à norma que a todos toca. A pessoa não vem a ser considerada 

pela sua situação pessoal, pelo papel que desempenha na sociedade 

(econômico, político, religioso etc.)33. Aliás, o interesse geral, nesse aspecto, 

liga-se a uma comunidade maior, sem operar distinções casuísticas. 

Exemplo: pedido para ter acesso a informações sobre a degradação de 

determinada área de preservação ambiental; 

(c) Interesse coletivo: aqui há uma referência clara aos direitos de terceira 

geração (dimensão), ou seja, liga-se aos denominados “direitos 

transindividuais”. Trata-se de dados relativos a um grupo de indivíduos 

ligados por uma relação jurídica comum e própria, cujo direito dela 

derivado somente pode ser exercido uniformemente. A diferença para com o 

item “(a)” mencionado – interesse privado – consiste, essencialmente, no fato 

de a informação referir-se, indistintamente, a todos os sujeitos dessa 

coletividade, e não a um indivíduo especificamente34. Apesar disso, o acesso à 

informação por um singular interessado acaba beneficiando a todos 

individualmente, ainda que de forma indireta35. O interesse acaba sendo 

solidificado pelo maior número de interessados que detêm ligação para com 

ele. Exemplo: determinado sindicato de servidores públicos formula pedido 

para ter acesso às informações relativas a um desconto em folha de pagamento 

desta carreira que tal entidade representa. 

 

                                                           
32 MOREIRA, Egon Bockmann, Op. Cit., p. 137. 
33 CORSO, Guido. Op. Cit., p. 172. 
34 CORSO, Guido. Op. Cit., p. 171. Segundo o autor, tal interesse normalmente é parcial, porque 
corresponde a uma determinada coletividade que faz parte de uma comunidade maior, que bem pode 
se contrapor a uma outra coletividade (por exemplo, coletividade de empregados em oposição a uma 
outra coletividade, p. ex., a dos empregadores). 
35 Interesses coletivos lato sensu são “[...] aqueles pertencentes a grupos, categorias ou classes de pessoas 
determináveis, ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. 3.1. A 
indeterminidade é a característica fundamental dos interesses difusos e a determinidade a daqueles 
interesses que envolvem os coletivos. 4. Direitos ou interesses homogêneos são os que têm a mesma 
origem comum (art. 81, III, da Lei n 8.078, de 11 de setembro de 1990), constituindo-se em subespécie 
de direitos coletivos. 4.1. Quer se afirme interesses coletivos ou particularmente interesses homogêneos, 
stricto sensu, ambos estão cingidos a uma mesma base jurídica, sendo coletivos, explicitamente dizendo, 
porque são relativos a grupos, categorias ou classes de pessoas, que conquanto digam respeito às pessoas 
isoladamente, não se classificam como direitos individuais para o fim de ser vedada a sua defesa em ação 
civil pública, porque sua concepção finalística destina-se à proteção desses grupos, categorias ou classe 
de pessoas.” (STF, 163.231-SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, j. 26/02/1997). 
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Dessa forma, importa pensar o princípio da transparência36 como um fio 

condutor: 

(a) À eficácia do ato administrativo. Caso ausente a publicidade necessária 

ao ato, este não produzirá efeitos. Há entendimentos, inclusive, no sentido de 

que a publicidade poderia conduzir à invalidade do ato administrativo37; 

(b) Ao dever de dar conhecimento dos atos administrativos, permitindo 

ao administrado tomar ciência da atividade prestada pelo Poder Público; 

(c) À criação de um espaço democrático, aumentando a possibilidade da 

maior participação do administrado no exercício das funções públicas; 

(d) Ao fomento de um maior controle dos atos administrativos38. 

Além disso, é importante mencionar que a transparência dos atos 

administrativos pode ser ligada a outras premissas. Roberto Dromi39, por exemplo, 

afirma que o princípio da transparência é uma faceta da ética nas relações jurídico-

administrativas. Lucia Valle Figueiredo40, ao seu turno, pensa que a transparência 

pode permitir que se conquiste a isonomia nas relações travadas pela Administração 

Pública, porque, por esta via, permitir-se-á que se saiba se o Poder Público está 

tratando os cidadãos de forma igual41. Essa noção é muito presente na Lei no 

12.527/2012 (Lei de Acesso à Informação), na medida em que procura equalizar, sem 

                                                           
36 O princípio da transparência é concebido como um princípio implícito, não deixando de ter, contudo, 
centralidade na arquitetura constitucional formatada pelo constituinte originário de 1988 (BRITTO, 
Carlos Ayres. Teoria da constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 186). 
37 “[...] os procedimentos licitatórios discricionários que não atenderem aos princípios constitucionais 
da publicidade, isonomia, igualdade, imparcialidade e implicarem restrição ao caráter competitivo, ao 
serem apreciados pelo Tribunal, poderão resultar em multas, responsabilidade solidária dos 
administradores por danos causados ao erário, anulação dos certames licitatórios e respectivos contratos, bem 
como o julgamento pela irregularidade das contas.” (TCU, Acórdão n° 1429/2003, Ata n° 37/2003 
Pleno, DOU de 3/10/2003). No mesmo sentido: SANTOS, Sérgio Honorato dos. Princípio da 
publicidade, de magnitude constitucional, nas licitações públicas. Boletim de Licitações e Contratos. São 
Paulo: NDJ, v. 20, n. 7, jul. 2007, p. 651-657; PEDROMO, Jaime Vidal. Derecho administrativo. Santa Fé 
de Bogotá: Temis, 1994, p. 140. 
38 O controle está presente na perspectiva interna e externa. Três são os tipos de controle: (a) de 
legalidade; (b) de mérito; ou (c) contábil-financeiro. Acerca do controle dos atos administrativos, 
conferir: DIEZ, Manuel Maria. Manual de derecho administrativo. Buenos Aires: Editorial Plus Ultra, t. 2, 
1981, p. 471-476; TÁCITO, Caio. Os novos instrumentos de controle jurisdicinais da Administração. 
In: Temas de direito público (estudos e pareceres). Rio de Janeiro: Renovar, v. 1, 1997, p. 973.  
39 DROMI, Roberto. Derecho administrativo. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 2004, p. 227-228. 
40 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 62. No 
mesmo sentido: MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2005, p. 147. 
41 “Ofensa ao princípio da publicidade, ao não trazer o nome dos candidatos e os respectivos números 
de inscrição. Fumus boni iuris e periculum in mora configurados. Suspensão de itens do edital. Liminar 
deferida.” (STF, ADI 2.206-MC, Rel. Min. Nelson Jobim, Pleno, j. 08/11/2000). 

http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=347480
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qualquer requisito ou discriminação, o acesso a dados, informações ou 

documentos públicos. 

Compreende-se que o princípio da transparência é, na essência, o 

fundamento-base ao Estado Democrático de Direito. Só para ficar com um dos 

produtos dessa premissa, destaca-se que o aumento do grau de transparência no 

Estado Democrático de Direito, além de ser, como dito, vetor estruturante, acresce 

significativamente o grau de vigilância sobre a atuação dos organismos públicos. 

Pode ser ainda concebido como garantia da informação, na medida em que: “[...] 

todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, 

ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 

responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 

sociedade e do Estado”42.  

Ainda, cabe destacar que a transparência não se confunde com a 

publicidade e com a publicação, sendo que aquela mais abrangente do que estas duas 

últimas. Além disso, enfatiza-se que a publicação está inserida em um conceito maior, 

denominado de “publicidade”, e esta, por consequência, em um conceito maior ainda, 

chamado de “transparência”. Só para se ter uma ideia, a publicação é uma forma do 

exercício da publicidade. De maneira didática, essa classificação pode assim ser 

disposta, a partir dos seguintes elementos gráficos: 

 

 

                                                           
42 Art. 5º, XXXIIII, CF/1988. Este dispositivo é complementado, entre outros, pelo inciso LX do 
mesmo artigo: “[...] a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da 
intimidade ou o interesse social o exigirem;”. 

Publicação

Publicidade

Transparência
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Veja que a publicidade ainda é menos abrangente que a transparência. Afinal, 

a primeira deixa mostrar algo. A segunda reclama algo a mais do que simplesmente 

mostrar, implica deixar ver algo. Eis porque é a transparência o princípio 

administrativo reitor do acesso à informação pública43. 

A transparência, dessa forma, impõe a necessidade de que as funções 

exercidas pelo Poder Público sejam claras, ou melhor, vistas dessa maneira pelos 

administrados, porque o Governo, em última análise, representa a vontade do povo, 

sendo que, assim, tem este o direito de saber o que se faz em seu nome. Logo, 

contemporaneamente, é oportuno que se queira uma Administração Pública aberta ao 

acesso à informação, ao controle democrático de seus atos, à participação etc. Então, 

a transparência irá associar aquilo que pode (deve) ser visível ou acessível.  

 

I.4.3 Princípio da inovação 

É certo que nunca se considerou a “inovação” como um “princípio”, ainda 

mais no âmbito do setor público. Trata-se muito mais de um produto, de uma 

finalidade advinda de um projeto etc. De qualquer sorte, tal termo pretende ser 

positivado no art. 37 “caput” da CF/88, sendo, portanto, considerado um “estado de 

coisas a atingir”.  

Como se trata de um “princípio”, será curial na jurisdição brasileira que se 

possa demandar em juízo para pleitear o seu cumprimento, ou seja, que um 

Município, um Estado ou a União “inovasse” em determinado tema. Em outras 

palavras, levado ao extremo, o princípio geraria, logicamente, situações extremas. E o 

Direito não deve ser assim compreendido. 

Para tanto, devemos focar na mens legis do constituinte, ou seja, o que afinal ele 

pretende ao inserir tal princípio no bojo do art. 37 “caput” da CF/88, quando edita a 

PEC nº 32/2020. Ao que nos parece, o constituinte derivado pretendeu que a 

Administração Pública não permanecesse estática e acolhesse em seu âmbito as 

novidades criadas na sociedade como um todo. De outro lado, a atuação 

administrativa deveria, na medida do possível, promover inovações que 

                                                           
43 Bem por isso que Carlos E. Delpiazzo (Triple dimensión del principio de transparencia en la 
contratación administrativa. Revista Trimestral de Direito Público. São Paulo: Malheiros, n. 46, 2004, p. 6) 
continua a ideia referida, dizendo que a Administração Pública deve se deixar ver como um cristal. 
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melhorassem a qualidade de vida das pessoas e promovessem o 

desenvolvimento social.  

Em resumo, o “princípio da inovação”, carecedor de maior densidade e 

intimamente relacionado com a eficiência, deveria, de um lado, determinar que 

a Administração Pública, sempre na medida do possível, não fosse avessa às 

novidades que são criadas e fosse criadora de novidades. A inovação 

pode estar presente em produtos, serviços, métodos, processos etc., mas 

sempre causando um impacto original e uma melhoria naquilo que já 

existe. 

A inovação pode se dar na forma ou na substância das coisas. Ambas as 

feições do instituto são potencializadas pelas novas tecnologias. Exemplos de 

inovação não faltam, e escolhemos alguns a esmo: a forma de pagar as dívidas públicas 

poderá se dar por aplicativos ou outros meios digitais etc., e não somente por boletos; 

as carteiras de identificação passam a contar com sua feição digital; o controle dos 

gastos públicos passa a ser feito em tempo real, sendo mapeadas inconsistências por 

algorítimos; as compras púbicas passam a ser feitas por market places ou por plataformas 

digitais automatizadas; a Administração Pública passa a utilizar as figuras do blockchain 

ou dos smart contracts; etc. 

 

I.4.4 Princípio da responsabilidade 

A PEC nº 32/2020 pretende inserir o princípio da responsabilidade como 

uma norma reitora e estruturante da Administração Pública, estando alocado na lista 

dos demais princípios do art. 37 “caput” da CF/88. A rigor, é bastante estranho – para 

dizer o mínimo – que a “responsabilidade” seja uma norma de cunho principiológico, 

porque, tal qual a “inovação”, é muito mais um produto, um efeito, uma 

consequência do descumprimento do sistema jurídico posto. 

Em outras palavras, a responsabilidade sempre foi um instituto ligado à 

consequência pelo descumprimento de um dever, seja ele previsto em lei 

(responsabilidade extracontratual), seja previsto no contrato (responsabilidade 

contratual).  

Então, o sistema jurídico estruturou a responsabilidade de um sujeito como 

um instituto ligado ao preceito das normas, e não como uma verdadeira “norma” 

ou como um verdadeiro “estado de coisas a atingir”, característico dos princípios. Tal 
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instituto está ligado ou (1) ao estado de alguém que se responsabiliza por algo ou 

por outro alguém, ou (2) por uma possibilidade ou dever de aplicar uma sanção, ônus 

ou imputação do pagamento de uma quantia pecuniária44, por exemplo. 

Em suma, percebemos uma série de dificuldades em concatenar o instituto da 

“responsabilidade” ao instituto dos “princípios” – na linha dogmática já firmada na 

nossa obra45. De modo que nos resta tentar retirar alguma possibilidade hermenêutica 

para o “princípio da responsabilidade”. Em assim sendo, e tomando por base a matriz 

conceitual de “princípio exposta nesta obra46, a norma em questão determinaria a 

necessidade de: 

(a) Estruturar uma regulamentação clara que determine: 

(a1) a competência de cada agente estatal; 

(a2) As consequências jurídicas para o caso de descumprimento 

destas competências; 

(b) A necessidade de aplicar uma sanção ou se impor um ônus para quem 

viola o ordenamento jurídico. 

É certo que, independentemente da previsão expressa do referido “princípio”, 

essas eram determinações que deveriam ser implementadas. Por isso fizemos aqui 

verdadeira tentativa de dar sentido ao “princípio da responsabilidade”. 

 

I.4.5 Princípio da unidade 

Como muitos outros princípios disciplinados pela PEC nº 32/2020, o 

“princípio da unidade” é altamente plurissignificativo, ou seja, pode receber uma 

série de compreensões. Vamos apresentar algumas delas. 

(1) Para a hermenêutica constitucional, o tal princípio (ou postulado) 

procura projetar uma interpretação do texto da Constituição a evitar incongruências, 

incoerências ou antinomias, diante de virtuais ou eventuais conflitos entre as 

suas normas. Entende-se, então, que o princípio da unidade é auxiliado por outros 

                                                           
44 Esta última percepção é muito presente no direito privado, porque a responsabilidade civil se ocupa, 
em suma, do dever de indenizar. Por todos: MIRAGEM, Bruno. Responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 
2015, p. 45-47. 
45 HEINEN, Juliano. Op. Cit., p. 147 e ss.. 
46 Idem. 
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vetores hermenêuticos (por exemplo: pela ponderação e pela concordância 

prática)47. 

Então o princípio da unidade pretende resolver as possíveis antinomias e 

tensões no interior do sistema jurídico. Tendo em vista que a ordem jurídica 

é compreendida na forma de um sistema, é necessário, para sua plena 

efetividade, que este sistema esteja em unidade, ou melhor, possua harmonia 

e equilíbrio48.  

Uma norma não pode ser concebida de forma isolada (estanque); ao contrário, 

deve ser vislumbrada no seu contexto, no bojo em que está inserida. De forma 

elucidativa afirma Eros Roberto Grau: “[...] jamais se aplica uma norma jurídica, mas 

sim o direito, não se interpretam normas constitucionais, isoladamente, mas sim a 

Constituição, no seu todo. Não se interpreta a Constituição em tiras, aos pedaços.”49. 

Então, o princípio em pauta procura impor uma global visão constitucional, ou seja, 

não uma visão particularizada, em que se encontrariam vários nichos constitucionais, 

mas sim, preocupa-se em se ter uma visão inteira dos dispositivos inseridos em um 

texto constitucional, assim como suas mútuas inter-relações. 

(2) De outro lado, esse “princípio” é apontado expressamente em relação a 

órgãos autônomos como o Ministério Público (art. 127, § 1º, da CF/88), 

Defensoria Pública (art. 134, § 4º, da CF/88). Neste caso específico, quer designar, 

em síntese, que cada órgão deve ser visto de modo indivisível, sendo apenas 

internamente fracionadas as atribuições. Assim, todos os membros destes organismos 

estão submetidos a um mesmo órgão, sendo comandados por um específico 

agente. Toda relação jurídica se trava com o Ministério Público ou com a Defensoria 

Pública, não com um membro. Há, portanto, um caráter institucional bastante 

latente nestas relações. 

(3) Essas duas compreensões, na nossa ótica, não possuem relação com o 

princípio expresso no art. 37 “caput” da CF/88, porque este último tem outro viés e 

outra aplicabilidade. Assim, pretendemos construir um conteúdo mínimo do 

                                                           
47 No tema: BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva,1996, p. 
181; SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo São Paulo: Malheiros, 2002, p. 47; 
MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Coimbra: Coimbra Editora, 2000, t. IV, p. 199; 
FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. Efeitos da declaração de inconstitucionalidade. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1990, p. 10. 
48 Conforme expusemos em: HEINEN, Juliano. Interpretação conforme a Constituição. Análise a partir da 
doutrina e da jurisprudência. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2011, p. 103. 
49 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 179. 
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princípio ao regime jurídico-administrativo ou à Administração Pública como 

um todo. 

Entendemos que o princípio da unidade do art. 37 “caput” da CF/88 tem 

por objeto fixar: 

(a) Unidade hierárquico-administrativa: em certos casos – não em todos – 

o princípio enaltece a hierarquia-administrativa, estruturando organograma das 

entidades estatais de modo coerente e uniforme, a fim de se evitarem toda 

sorte de sobreposições de competências ou, ao contrário, que certas funções 

públicas não sejam exercidas por ninguém. E para tanto, esse viés da unidade 

determinaria uma compreensão verticalizada de direitos e deveres. 

Devemos fazer o alerta de que esse modelo pode ser burocrático e muitas vezes 

pouco eficiente, ou mesmo impraticável; 

(b) Unidade funcional: a faceta funcional do princípio da unidade indica que 

os agentes públicos devem se empenhar para que os objetivos institucionais 

sejam alcançados, de novo pensando em uma atuação que evite 

incongruências e racionalize os recursos humanos e orçamentários; 

(c) Unidade normativa:  esse item se mostra por deveras relevante, na medida 

em que se intenta conseguir coerência no âmbito do direito nacional, 

conferindo-se, pois, unidade e sistematicidade neste sentido. Uma das 

maiores endemias passíveis de serem acometidas ao sistema jurídico 

(entendido, aqui, como uma totalidade ordenada) consiste na falta de coerência. 

O sistema jurídico deve fazer sentido. Vale dizer que este sistema jurídico deve 

possui mecanismos de proteção e de eliminação de premissas contraditórias ou 

incompatíveis. Até porque as normas jurídicas não estão isoladas, mas postas 

inter-relacionadamente. E isto deve se dar de modo: 

(c1) Extroverso: as regulações expedidas pelas entidades públicas 

devem dialogar com o direito posto e serem coerentes com todo o 

sistema jurídico; 

(c2) Introverso: os regulamentos internos devem ser compatíveis com 

a unidade normativa já existente no interior de cada órgão e, de maneira 

mais ampla, no interior de cada entidade. 

 

I.4.6 Princípio da coordenação 
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Aqui, novamente, há uma dificuldade (1) de se concatenar o termo 

“coordenação” com a noção de princípio, bem como (2) porque a coordenação 

poderia ser incorporada por outra norma. Quanto ao primeiro ponto, “coordenar”, 

etimologicamente, consistiria em ordenar ou programar algo em conjunto – de 

certo modo uma noção próxima ao sentido de “unidade”, antes já explorado.  

Assim, ao que parece e a par das dificuldades teórico-dogmáticas, a inserção 

do princípio da coordenação no art. 37 “caput” da CF/88 pretende que a atuação 

da administração pública seja programada ou executada pensando no 

conjunto, de modo a convergir com as demais funções públicas, atos normativos, 

organismos etc. A coordenação procurará eliminar um pensamento atomizado ou 

isolado. Por isso, o princípio da coordenação somente dará sentido se estiver 

previsto claramente qual é o órgão central que organiza a atuação dos demais, ou seja, 

com o perdão da redundância, qual será o órgãos central que coordena. Há uma 

determinação, aqui, de uma atuação pensada em conjunto, com sistematicidade e 

planejamento. Exemplo: em tese se mostra efetivo o combate à corrupção quando 

há uma atuação conjunta e coordenada de vários órgãos públicos, como as polícias, a 

advocacia pública, as controladorias, as cortes de contas etc.  

No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Coordenadoria Regional de Saúde 

(CRS) é um território administrativo que conjuga uma série de municípios, sendo a 

instância responsável pela coordenação dos sistemas de saúde microrregionais e 

dos módulos assistenciais, correspondentes à sua área de atuação, dentro de uma 

macrorregião. Em síntese, são órgãos administrativos responsáveis pelo 

planejamento, acompanhamento e gerenciamento das ações e serviços de 

saúde, em uma relação permanente de cooperação técnica, financeira e 

operacional com os gestores municipais e prestadores de serviços de saúde. 

Assim, o sistema de saúde organiza-se como um sistema regional, articulado pelas 

coordenadorias. Cada regional tem a função política de organizar os sistemas locais 

e regionais de saúde, segundo os princípios do SUS. Dentro da diretriz de 

descentralização, a instância regional é o espaço de pactuação e do 

planejamento da atenção à saúde. Diferentemente deve-se conceber o conceito de 

Região de Saúde, que é uma divisão/organização funcional, aglutinando 

municípios que podem pertencer a diferentes Coordenadorias Regionais, 

independente do território administrativo.  
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I.4.7 Princípio da boa governança pública 

Originalmente, termo “governança” surge no âmbito privado, especialmente 

no âmbito das grandes corporações, para designar boas práticas, com a finalidade de 

preservar e otimizar o valor da organização. Para tanto, pode-se ampliar o controle dos 

colaboradores da companhia por meio de práticas de transparência, integridade e 

segurança jurídica. A governança (corporativa) tem por finalidade preservar e 

otimizar o valor da organização50. Pelos termos do art. 2º, inciso I, do Decreto 

federal nº 9.203/2017, governança pública é o “[...] conjunto de mecanismos de 

liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e 

monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação 

de serviços de interesse da sociedade.”. 

No setor público, a governança também atua para fixar boas práticas, 

especialmente focadas a evitar atos corruptivos e incentivar condutas éticas. 

Para tanto, reclamará a presença de uma série de elementos: transparência, 

integridade, responsabilização dos gestores etc.51 Tal norma tem íntima ligação 

com o direito à boa administração, tratado o item “1.4”, da Primeira parte desta 

exposição. Por tudo isto, em termos teórico-dogmáticos, é bastante complicado 

compreender a “governança” como “princípio administrativo”. 

De outro lado, o princípio da boa governança (good governance) impõe uma 

visão compartilhada e um compromisso da sociedade como um todo, a ser 

firmado de modo consensual. Então, tal norma propugna que as atuações 

coercitivas ou unilaterais deem lugar as soluções concertadas52. Antes da 

previsão na PEC nº 32/2020, pretendendo inserir tal princípio no art. 37 “caput” da 

CF/88, a Lei das Empresas Estatais (Lei nº 13.303/18) determinou que as sociedades de 

economia mista, empresas públicas e suas subsidiárias adotem medidas de 

aperfeiçoamento das “práticas de boa governança”. 

 

                                                           
50 ÁLVARES, Elismar; GIACOMETTI, Celso; GUSSO, Eduardo. Governança corporativa: um modelo 
brasileiro. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008; HEIDEMANN, Francisco G. e KISSLER, Leo. Governança 
Pública: novo modelo regulatório para as relações entre Estado, mercado e sociedade? Revista de 
Administração Pública. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, v. 40, n. 3, mai./jun. 2006, p. 479-502. 
51 O tema foi objeto de normatização pelo Decreto federal nº 9.203/2017, que dispõe sobre a política 
de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. 
52 CHEVALLIER, Jacques. O estado pós-moderno. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 274. 
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I.4.8 Princípio da subsidiariedade 

O princípio da subsidiariedade pode levar a variadas compreensões ou 

possibilidades de aplicação. Vamos focar em pelo menos duas: os postulados 

fundamentais do princípio da subsidiariedade assumem especial importância no 

processo de reestruturação (1) do modelo de intervenção do Estado na 

sociedade e (2) do modelo cooperativo de Federalismo. 

(a) De um lado, pode vir a significar que o Estado deva atuar na vida dos 

cidadão somente quando estritamente necessário, ou seja, de modo 

subsidiário ao protagonismo de cada pessoa, seja natural ou jurídica. Assim, 

não caberia ao Estado direcionar a vida das pessoas, seja por regulamentos, 

seja por atos coercitivos etc., a não ser quando ã própria sociedade não 

consegue, por ela mesma, promover seu bem-estar, seu desenvolvimento, entre 

outros; 

(b) De outro lado, com inspiração na Lei Fundamental alemã, o princípio da 

subsidiariedade viria a privilegiar a atuação das entidades locais. O 

protagonismo da atuação administrativa seria dos Municípios, sendo que os 

demais entes da federação somente atuariam quando aqueles não conseguiriam 

dar conta das tarefas estatais. Assim, tal norma determinaria que se 

privilegiasse as vontades e prioridades locais, e as esferas mais distantes 

do Município seriam contatadas caso este não possa resolver sozinho o 

problema53. 

 O STF, ao tratar do tema, foi enfático: “[...] princípio da subsidiariedade, 

significa, em palavras simples, o seguinte: tudo aquilo que o ente menor puder fazer 

de forma mais célere, econômica e eficaz não deve ser empreendido pelo ente 

maior.”54. Então, neste julgado, a Suprema Corte adotou a segunda compreensão 

exposta (item “(b)”). 

 

 II. Segunda parte – regime dos agentes públicos 

                                                           
53 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. O princípio da subsidiariedade – conceito e evolução. Rio de 
Janeiro: Forense, 1997; TORRES, Sílvia Faber. O princípio da subsidiariedade no direito público contemporâneo. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2001. 
54 STF, Informativo nº 989. 
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 A PEC nº 32/2020 pretende fazer sérias e abrangentes modificações no regime 

jurídico dos agentes estatais. Nos tópicos que seguem, analisaremos todas essas 

mudanças. 

 

II.1 Investidura 

O inciso II do art. 37 da CF/88, se alterado pela PEC nº 32/2020, pretende 

enxertar mais uma espécie de investidura no serviço público. Logo, a partir de então, 

ter-se-á três relações jurídicas que um agente administrativo poderá manter com 

o Estado: 

(a) Cargo público: o agente é disciplinado por um estatuto, ou seja, a uma lei 

específica definem quais são seus direitos e deveres. Tal cargo poderá ser 

efetivo ou em comissão, ou seja, de livre nomeação ou exoneração; 

(b) Emprego público: o agente é disciplinado pelo pela Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), legislação que compreende seus direitos e deveres; 

(c) Vínculo: com as alterações promovidas pela PEC nº 32/2020, a investidura 

em cargo público depende de aprovação em período de experiência, 

momento em que o agente deterá apenas um vínculo com as entidades estatais. 

De outro lado, o termo inserido no art. 37, inciso II, da CF/88 acaba por 

abranger os demais agentes que não detêm cargo ou emprego público, como 

os particulares em colaboração, por exemplo. Eles mantêm apenas um vínculo 

com o Estado. 

 Então, com a tal PEC, o acesso aos cargos públicos ficará condicionado às 

seguintes condições, a depender do tipo de investidura, ou melhor, a depender da 

espécie de vínculo mantido com o Estado. Confira a sistematização feita a seguir: 

(a) Emprego público: para ser investido em um emprego público, o cidadão 

deverá ser aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos, 

na forma da lei – art. 37, inciso II, da CF/88; 

(b) Cargo público:  

(b1) Cargo com vínculo por prazo indeterminado: também 

depende, na forma da lei, de aprovação em concurso público, mas com 

algumas etapas (inciso II-A do art. 37):  

(b1.1) provas ou provas e títulos; 
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(b1.2) cumprimento de período de, no mínimo, um ano em 

vínculo de experiência com desempenho satisfatório; e 

(b1.3) classificação final dentro do quantitativo previsto no 

edital do concurso público, entre os mais bem avaliados ao 

final do período do vínculo de experiência; 

(b2) Cargo típico de Estado: para acessá-lo, também dependerá do 

cumprimento de três etapas, a saber (inciso II-B do art. 37): 

(b2.1) aprovação em concurso com provas ou provas e 

títulos; 

(b2.2) cumprimento de período de, no mínimo, dois anos 

em vínculo de experiência com desempenho satisfatório; 

e 

(b2.3) classificação final dentro do quantitativo previsto no 

edital do concurso público, entre os mais bem avaliados ao 

final do período do vínculo de experiência. 

 

Com base nas disposições constitucionais mencionadas, o tema ainda pode ser 

assim sistematizado: 

 

 

Concurso 

público de 

provas ou de 

provas e títulos 

Vínculo de 

experiência com 

desempenho 

satisfatório 

Classificação 

final entre os 

mais bem 

avaliados ao 

final do 

vínculo de 

experiência 

Emprego público Sim Não tem Não tem 

Cargo com vínculo 

por prazo 

indeterminado 

Sim Um ano Sim 

Cargo típico de 

Estado 
Sim Dois anos Sim 
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É interessante notar que, a reforma administrativa a ser promovida pela PEC 

nº 32/2020 intenta criar duas espécies de cargos públicos: (1) com prazo 

indeterminado e (2) o cargo típico de Estado – podendo existir, ainda, a figura do 

o emprego público. Significa dizer que, da forma como ficou estruturado o acesso 

aos cargos e empregos públicos, para que se tenha a regular investidura, fixou-se mais 

uma etapa para a investidura em cargos públicos, não importando a espécie: a 

aprovação em período de experiência com desempenho satisfatório.  

Logo, até aqui, não se fala em estabilidade, esse “período de experiência” é 

uma espécie de “etapa do concurso público”, ou melhor, uma etapa da avaliação do 

candidato, para verificar se ele está apto para desempenhar as funções do cargo. Esse 

período de experiência, como visto, não se aplica aos empregos públicos, 

justamente pelo entendimento de que, em tais casos, não há o direito à estabilidade, 

ou seja, a demissão pode ser praticada, desde que implementados certos requisitos. 

De outro lado, em relação aos cargos públicos, sejam ou não típicos de 

Estado, após o vínculo de experiência, o candidato deverá ser aprovado dentro do 

quantitativo previsto no edital do concurso público, entre os mais bem avaliados 

ao final do período do vínculo de experiência (art. 37, incisos II-A e II-B, da CF/88). 

Entendemos que esta disposição constitucional impõe que os editais de concurso 

Provas ou provas e 
títulos

Provas ou provas e 
títulos

Emprego 
público

Cargo com vínculo 
por prazo 

indeterminado

Cargo típico de 
Estado

Vínculo de 
experiência com 

desempenho 
satisfatório

Vínculo de 
experiência com 

desempenho 
satisfatório

Cargo com vínculo 
por prazo 

indeterminado

- 1 ano -

Cargo típico de 
Estado

- 2 anos -

Classificação final 
entre os mais bem 

avaliados

Classificação final 
entre os mais bem 

avaliados

Cargo com vínculo 
por prazo 

indeterminado

Cargo típico de 
Estado
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público indiquem qual o número de vagas a contratar, ou seja, que este 

quantitativo esteja disposto expressamente no edital. 

Cabe referir, também, que o art. 37, § 20, da CF/88, com redação dada pela 

PEC nº 32/2020, veda a redução da jornada e da remuneração para os cargos 

típicos de Estado. Interpretando a contrário senso, em relação aos outros cargos, 

que não são típicos de Estado, poderia existir a redução da jornada ou da 

remuneração.  

Em relação às carreiras típicas de Estado, de acordo com o art. 84, §§ 2º e 

3º, da CF/88: 

(a) É possível transformação de cargos públicos efetivos vagos, desde que 

isso não implique aumento de despesa; 

(b) Não é possível sua alteração e reorganização de cargos públicos 

efetivos e de suas atribuições. 

Assim, o Chefe do Poder Executivo poderia, por decreto, transformas dois 

cargos vagos de Delegado de Polícia em seis cargos de Escrivão de Polícia, desde que 

este movimento não cause aumento de despesa. Exemplifico: imagine que a 

remuneração de cada cargo de Delegado seja de trinta mil reais, e que cada cargo de 

Escrivão seja remunerado em dez mil reais. Então, os dois cargos mencionados seriam 

transformados em seis, sem que se tivesse aumento das despesas correntes. E isso 

poderá ser feito em relação aos cargos que não são típicos de Estado. 

Ainda, diante do teor dos §§ 2º e 3º do art. 84 da CF/88, a serem inseridos pela 

PEC nº 32/2020, os cargos efetivos podem ter suas atribuições alteradas por 

decreto, o que se mostra mais uma exceção ao princípio do paralelismo das formas, 

porque estas atividades, originalmente, são determinadas por lei formal. Essa 

possibilidade jurídica pode ser bastante problemática, na medida em que modificações 

mal-intencionadas podem ser praticadas: um gestor público, inconformado com a 

atuação contrária a seus interesses, perpetrada por agentes públicos, resolve por alterar 

as funções dos cargos, a fim de impedir a continuidade da ação estatal que lhe é 

desfavorável; ou altera por perseguição, a fim de tornar o cargo pouco atrativo; etc. 

Sistematizando: 
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II.2 Contratação de recursos humanos por instrumentos de cooperação 

A PEC nº 32/2020 fixou outra diferença entre cargos típicos de Estado e os 

demais, na medida em que, para atividades não exercidas pelos primeiros, é possível 

que a “[...] União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão, na 

forma da lei, firmar 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, com ou sem contrapartida financeira.” – art. 37-A “caput”. 

Primeiramente, cabe referir que o dispositivo constitucional é bastante vago, 

deixando sua plena compreensão e, claro, a sua integral implementação à lei, de 

modo que se está diante de típica norma constitucional de eficácia limitada. Por 

conseguinte, a norma constitucional permite que, para prestar as atividades de 

servidores que não exercem funções típicas de Estado, possa a Administração 

Pública contratar agentes da iniciativa privada, ou recrutar servidores de outras 

entidades. 

Exemplos não faltam: caso médicos, engenheiros ou professores não sejam 

classificados como “função típica de Estado”, poder-se-ia contratar outros 

profissionais junto ao mercado, para atuar ao lado dos servidores concursados. A 

legislação, no caso, terá de estipular: 

 A forma e os requisitos para que a contratação seja feita de modo impessoal, 

igualitário, transparente etc.; 

Transformação de cargos 
públicos efetivos vagos

Transformação de cargos 
públicos efetivos vagos

Cargo não típico de 
Estado

Cargo não típico de 
Estado

Cargo típico de EstadoCargo típico de Estado

Alteração e 
reorganização de cargos 

públicos efetivos e de 
suas atribuições.

Alteração e 
reorganização de cargos 

públicos efetivos e de 
suas atribuições.

Cargo não típico de 
Estado

Cargo não típico de 
Estado
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 Os casos em que isto é admitido; 

 Mecanismos de integridade, especialmente para se evitar conflitos de 

interesse e a burla à regra do concurso público. 

Os §§ 1º a 3º do art. 37-A estabelecem uma espécie de competência 

concorrente em legislar sobre o tema, seguindo a lógica do art. 24 da CF/88. Veja 

que lei nacional disporá sobre as normas gerais para a regulamentação dos 

instrumentos de cooperação, a qual deverá ser observada pelos Estados Municípios 

e Distrito Federal. Mas, até que seja editada a lei nacional mencionada, tais 

entidades exercerão a competência legislativa plena sobre a matéria (§ 2º) – 

competências supletiva e suplementar. Quando editada a tal legislação, as normas 

gerais suspenderão, naquilo que lhe for contrário, a eficácia da lei estadual, 

distrital ou municipal. 

 

 II.3 Complexidade do cargo e as provas de concurso público 

Veja que, com as alterações a serem feitas pela PEC nº 32/2020, suprimir-se-

á a determinação de que as provas do concurso público sejam elaboradas “de 

acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego” (sic.). Os incisos 

I, II-A e II-B do art. 37 nada falam a respeito. Essa imposição, apesar de não estar mais 

expressa no texto, é uma decorrência lógica dos princípios da isonomia e da 

razoabilidade. Ainda que o texto da CF/88 não fale mais que o conteúdo das provas 

deva guardar pertinência com a complexidade do cargo ou do emprego, é natural que 

as provas de um concurso público devam ter seu conteúdo relacionado às atribuições 

do cargo ou do emprego público. 

 Se o concurso público se presta à seleção daqueles que estão mais aptos a 

exercer as competências legalmente atribuídas ao cargo ou emprego público, por óbvio 

que as provas devam ser elaboradas para este fim, e o conteúdo deva estar relacionado 

à complexidade destas funções a serem exercidas. Do contrário, poder-se-iam admitir 

situações absurdas, como, por exemplo, exigir-se teste de aptidão física para cargos 

administrativos, ou fazer uma prova para um cargo com atribuições jurídicas só com 

questões relacionadas à Biologia, e vice-versa.  

 

II.4 Prioridade 
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 A prioridade determinada pelo art. 37, inciso IV, da CF/88 vale tanto para 

cargo, como para empregos públicos55. Confira a nova redação: “durante o prazo 

improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público 

terá prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego público;”. 

 

II.5 Função de confiança 

A PEC nº 32/2020 promoveu alterações significativas em relação aos cargos 

ou funções de confiança, de livre nomeação e exoneração. Em verdade, essa categoria 

foi extinta, sendo substituída pelos “cargos de liderança e assessoramento”, 

conforme redação atual do art. 37, inciso V, da CF/88. Então, de um lado, as funções 

de confiança, que eram destinados a servidores estáveis, não mais existem. Assim, a 

divisão: [função de confiança  cargo efetivo] e [cargo em comissão  qualquer 

cidadão] não possui mais previsão constitucional. É certo que, tanto um servidor 

público, quanto um particular poderão ocupar os criados “cargos de liderança e 

assessoramento”. 

 De outro lado, esses cargos destinam-se agora a exercer atribuições 

estratégicas, gerenciais ou técnicas. Dada a abstração e amplitude do texto 

constitucional no tema, a CF/88, no art. 37, § 18, previu que ato do Chefe de cada 

Poder disponha sobre os critérios mínimos de acesso aos cargos de liderança e 

assessoramento e sobre a sua exoneração. Tal ato deve definir com precisão e 

objetivamente (1) em que casos se permite a criação ou atribuição de um cargo de 

liderança ou assessoramento; (2) quais os eventuais requisitos para assumir tal 

cargo; e (3) quais seriam especificamente as atribuições estratégicas, gerenciais 

ou técnicas. 

Entendemos que essa opção do poder constituinte derivado não é razoável, 

por conta de que a normatização do tema se dará por decreto autônomo, ou seja, sem 

o controle do Poder Legislativo. Em assim sendo, a mesma autoridade pública que 

contrata, define os parâmetros da contratação, sem a chancela prévia do Poder 

Legislativo. Por isto, é muito importante que as normas infraconstitucionais de cada 

ente federado tratem dos critérios para a nomeação de cargo de assessoramento e 

liderança, definido parâmetros. 

                                                           
55 Conforme alterações previstas na PEC nº 32/2020. 



Juliano Heinen                  Curso de Direito Administrativo (Ed. Juspodivm) 

32 
 

De outro lado, em uma visão mais crítica, da forma como foi normatizado o 

tema, a PEC nº 32/2020 permitiu que as funções técnico-administrativas fossem 

exercidas por servidores não efetivos, que não se submetem a concurso público. 

Tal fato, portanto, impõe que a legislação delimite com clareza os três pontos citados, 

até para se evitar privilegiamentos indevidos ou relações espúrias. Enfim, a nomeação 

ou designação deverão sempre serem avaliadas a partir dos princípios administrativos, 

alocando pessoas efetivamente capacitadas e com habilidades para o despenho das 

funções. De outro lado, o texto constitucional alterado, ao que parece, quer incorporar 

noções de gestão corporativa ou do setor privado, ou seja, aproximar-se às técnicas 

de gestão corporativa. 

Assim, da forma como estruturado o inciso V do art. 37 pela PEC nº 32/2020, 

as atuais “funções de confiança” ou “funções gratificadas” e os “cargos de confiança” 

ou “cargos em comissão” ou foram extintos, ou, no mínimo, todos eles devem ser 

alterados. Os cargos de liderança e assessoramento passam a poder ser acessados por 

qualquer cidadão, seja ele servidor público efetivo ou não.  

 

II.6 Acumulação indevida. 

Esse tema foi bastante alterado pela PEC nº 32/2020. Antes, o inciso XVI do 

art. 37 da CF/88 permitia a acumulação em três situações, e outras três eram previstas 

em outras partes do texto da CF/88. Atualmente, os incisos XVI, XVI-A e XVI-B, 

todos do art. 37 da CF/8856, disciplinam o tema dividindo as hipóteses de 

cumulatividade a depender se o cargo é típico de Estado ou não. Podemos 

sistematizar o tema do seguinte modo, lembrando que, de regra, não é permitida a 

acumulação de cargos públicos (inciso XVI do art. 37). Excepcionalmente ela é 

permitida para: 

(a) Cargos típicos de Estado (inciso XVI-A), cumulado com o:  

(a1) Exercício da docência; ou 

(a2) Exercício de atividade própria de profissional da saúde, com 

profissão regulamentada. 

(b) Servidores não ocupantes de cargos típicos de Estado, é autorizada a 

acumulação remunerada de cargos públicos, sem qualquer distinção. É 

                                                           
56 Os incisos XVI, XVI-A e XVI-B do art. 37 da CF/88 devem ser lidos em conjunto. 



Juliano Heinen                  Curso de Direito Administrativo (Ed. Juspodivm) 

33 
 

dizer, qualquer cargo não típico de Estado pode ser acumulado com outro 

cargo ou emprego (inciso XVI-B). 

 

 Em ambas as situações, a acumulação reclama: 

 Compatibilidade de horários;  

 Respeito à jornada de trabalho definida em Lei Complementar (cf. art. 39, 

“caput”, inciso VII, da CF/88, com redação dada pela PEC nº 32/2020); 

 No caso dos cargos que não são típicos de Estado, a acumulação somente 

é possível quando não houver conflito de interesse. 

A sistematização do assunto pode ser conferida na tabela e no fluxograma que 

seguem. 

 

Art. 37, incisos XVI-A e XVI-B 

Cargos 

titularizados 

Possibilidade de 

acumulação 
Requisitos 

Cargos típicos de 

Estado (inciso XVI-

A) 

 

(1) Exercício da 

docência; 

(2) Exercício de 

atividade própria de 

profissional da saúde, 

com profissão 

regulamentada. 

- Compatibilidade 

de horários; 

 

- Respeito à jornada 

de trabalho 

definida em Lei 

Complementar. 
Cargos NÃO típicos 

de Estado (inciso 

XVI-B) 

Qualquer cargo não 

típico de Estado pode 

ser acumulado 

- Inexistência 

de Conflito 

de interesse 
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Veja que o texto da CF/88 falará em “exercício de docência”, e não mais 

em “professor”. Isso pode alterar o debate sobre a possibilidade de acumulação de 

servidores no cargo de pedagogo, de diretor de escola etc. Compreendemos que a 

menção à possibilidade de acumulação de dois cargos de “exercício de docência” 

compreende todo o profissional que contribui para o ensino de determinado 

sujeito, não necessariamente aquele que só ministra aula. Então, 

compreendemos que tais funções são abrangidas pela permissão constitucional de 

acumular cargo. Mas a acumulação mencionada não se estende a profissionais 

administrativos, tais como merendeiros, atendentes de escola etc.57 

Destaco, ainda, que o texto constitucional a ser fixado não limita a 

remuneração dos servidores ocupantes de mais de um cargo ao teto 

constitucionalmente fixado para o limite máximo dos vencimentos ou 

subsídios (v.g. art. 37, inciso XI). Atualmente, há uma polêmica sobre a possibilidade 

ou não de o teto mencionado ser visualizado em cada cargo, ou em conjunto – neste 

último caso, somando-se as remunerações. Com a reforma, como dito, deve ser 

percebido se cada remuneração respeita as limitações referidas, e não se a soma 

delas ultrapassa o teto constitucional. Logo, se um sujeito é investido no cargo “A”, 

com remuneração tal que atinge o limite do art. 37, inciso XI, da CF/88, mas acumula 

o cargo “B”, que tem remuneração menor, receberá os dois valores somados.  

                                                           
57 STF, ADI nº 3.772, Rel. Min. Carlos Britto, Rel. para o Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, j. 
29/10/2008. 

Acumulação 
permitida

Cargos típicos de 
Estado

Docência

Profissional da 
saúde

Cargos NÃO 
típicos de Estado

Qualquer cargo

Compatibilidade 
de horários; 

+ 
- Respeito à 
jornada de 

trabalho 

Inexistência 
de Conflito de 

interesse 
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Ainda, merece ser destacado que as possibilidades de acumulação constantes 

nos incisos XVI-A e XVI-B não fazem limitação quanto à quantidade de cargos 

passíveis de serem exercidos simultaneamente (se dois, três, quatro etc.). A 

redação atual e anterior à PEC nº 32/2020 é expressa em limitar a acumulação a dois 

cargos. A reforma pretende extinguir essa baliza, sendo que o que limitará efetivamente 

a acumulação é a compatibilidade de horário e o respeito à carga horária definida 

em Lei Complementar. 

 Assinala-se, também, que o art. 37, inciso XVI, previu outra proibição: é 

vedada a realização de qualquer outra atividade remunerada para os ocupantes 

de cargos típicos de Estado, além de não poderem acumular outros cargos 

públicos, salvo as exceções previstas no inciso XVI-A. Mas isso não se aplica aos 

outros cargos, os quais não seriam típicos de Estado.  

 O tema é tão rico em detalhes, que resolvemos estruturar uma tabela 

explicativa. 

Acumulação de cargos públicos 

(Art. 37, incisos XVI, XVI-A e XVI-B, da CF/88) 

 Acumulação Requisitos 

Cargos típicos de 

Estado 

Exercício de docência - Compatibilidade de 

horários;  

- Respeito à jornada de 

trabalho definida em Lei 

Complementar. 

Atividade própria de 

profissional da saúde, com 

profissão regulamentada 

Observação: vedada a realização de qualquer outra 

atividade remunerada. 

Cargos não típicos de 

Estado (outros cargos) 

Qualquer cargo pode ser 

acumulado 

- Compatibilidade de 

horários;  

- Respeito à jornada de 

trabalho definida em Lei 

Complementar; 

- Não houver conflito de 

interesse. 
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 Antes da PEC nº 32/2020, os atuais servidores poderuam acumular, por 

exemplo, um cargo professor com um cargo de técnico científico. E isso não será mais 

possível. Nesta situação, entendemos que os servidores nestas situações devem 

permanecer acumulando os cargos outrora autorizados, sendo que os efeitos da 

mencionada emenda devem valer somente aos servidores que ingressarem após a sua 

vigência. 

Por fim, o próprio art. 37, § 19, da CF/88 faz uma ressalva: para Municípios 

com menos de cem mil eleitores e com a edição de lei municipal poderá ser 

afastada a proibição acumulação de cargos públicos, para os servidores 

ocupantes de cargos típicos de Estado ou durante o período do vínculo de 

experiência, bem como da realização de qualquer outra atividade remunerada. 

O constituinte derivado entendeu que em tais localidades pode ser difícil encontrar 

recursos humanos, como advogados públicos, engenheiros, contadores, médicos etc., 

sendo possível a flexibilização para que estes profissionais possam exercer, 

paralelamente, atividades remuneradas ou possam acumular cargos ou empregos 

públicos. 

 

 II.7 Vedações à concessão de vantagens aos servidores públicos 

 Em relação à remuneração de pessoal, a PEC nº 32/2020, com o intuito de 

evitar distorções ou para conter o aumento de gastos públicos por via indireta, listou 

uma série de proibições à concessão de vantagens aos agentes públicos, sendo 

esta lista taxativa (inciso XXIII do art. 37). Tais vedações alcançam qualquer 

servidor ou empregado da: 

(a) Administração Pública direta (União, Estados, Municípios e Distrito 

Federal); 

(b) Administração Pública indireta: 

(b1) Autarquia58; 

(b2) Fundação; 

(b3) Empresa pública; ou 

(c4) Sociedade de economia mista. 

                                                           
58 Incluindo todas as espécies de autarquia (v.g. fundacional, associações públicas derivadas de consórcios 
públicos, territórios etc.). 
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 A partir disso, fixa-se uma extensa lista de proibições, conforme as alíneas do 

art. 37, inciso XXIII. Então, não é possível conceder: 

(a) Férias em período superior a trinta dias pelo período aquisitivo de um 

ano, Esta regra aproxima os servidores públicos dos servidores da iniciativa 

privada, eliminando a possibilidade de certas carreiras auferirem férias de até 

sessenta dias; 

(b) Adicionais referentes a tempo de serviço, independentemente da 

denominação adotada. São as chamadas “progressões” ou “avanços”, que eram 

pagos como uma espécie de “estímulo” ao servidor permanecer na carreira, ou 

seja, a não se exonerar. Exemplifico: a cada cinco anos o ocupante do cargo 

“X” auferiria um aumento na sua remuneração de cinco por cento – os 

números variavam de carreia a carreira. Isso foi eliminado pela PEC nº 

32/2020, independentemente da previsão legal; 

(c) Aumento de remuneração ou de parcelas indenizatórias com efeitos 

retroativos. Essa era uma prática em que se concediam vantagens que valiam 

a partir de uma determinada data no passado, o que impunha o pagamento de 

todas as parcelas, desde marco temporal no passado, até a data presente. 

Exemplo: imagine que, em 2021, um servidor recebeu uma “promoção 

retroativa a 2017”. A Administração Pública teria de conceder aumento nos 

vencimentos para os meses futuros, e, ainda, pagar proporcionalmente todo o 

período de 2017 a 2021, relativo à promoção concedida. Justamente foi esta a 

prática vedada pela PEC nº 32/2020; 

(d) Licença-prêmio, licença-assiduidade ou outra licença decorrente de 

tempo de serviço, independentemente da denominação adotada, ressalvada, 

dentro dos limites da lei, licença para fins de capacitação. As licenças 

extintas também tinham por meta “incentivar” o servidor a permanecer no 

cargo, porque ele auferia o direito de se afastar das funções por, por exemplo, 

trinta dias, recebendo sua remuneração, desde que permanecesse no caso por 

determinado lapso de tempo; 

(e) Redução de jornada sem a correspondente redução de remuneração, 

exceto se decorrente de limitação de saúde, conforme previsto em lei. A 

redução da jornada com a manutenção da remuneração gera, por via indireta, 

uma forma de aumento dos vencimentos, porque a hora paga será, por assim 
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dizer, mais custosa. Exemplifico: um servidor trabalha oito horas diárias 

auferindo remuneração de R$ 500,00 ao dia. Então, o valor da sua hora de 

trabalho é de R$ 62,5 (500 dividido por 8). Se a jornada for reduzida a sete 

horas diárias, a hora de trabalho valerá R$ 71,42 (500 dividido por 7). E é essa 

prática que se pretendeu coibir, salvo os casos de problemas de saúde, como 

por exemplo, casos de readaptação em que o servidor, por uma limitação física 

ou mental, deve ter sua carga horária diminuída. Nesta hipótese, não seria crível 

a redução proporcional da remuneração; 

(f) Aposentadoria compulsória como modalidade de punição. A carreira 

da magistratura, por exemplo, diante de faltas graves, tinha como pena máxima 

a aposentadoria compulsória, ou seja, o agente estatal continuava a auferir 

benefício previdenciário de modo proporcional à contribuição. Isso se 

diferenciava das demais carreiras, as quais tinham como punição máxima a 

demissão ou a cassação de aposentadoria; 

(g) Adicional ou indenização por substituição, independentemente da 

denominação adotada, ressalvada a efetiva substituição de cargo em 

comissão, função de confiança e cargo de liderança e assessoramento. 

Essa vedação constitucional não parece de todo efetiva, nem econômica. Veja 

que, antes, se o servidor “A”, além das tarefas relativas ao seu cargo, tivesse de 

exercer as atividades do servidor “B”, viria, então, a receber um complemento 

na remuneração, que, em geral – para não dizer em todos os casos –, não 

superava um terço ou metade do cargo substituído. Sendo assim, atualmente, 

o servidor “A” não precisa estar obrigado a acumular as funções do servidor 

“B”, o que reclama que o Poder Público deva designar um outro agente para 

tal função, gerando um custo dobrado ao erário (remuneração do servidor “A” 

mais a do servidor “B”, e não o pagamento do servidor “A”, com um 

completivo); 

(h) Progressão ou promoção baseada exclusivamente em tempo de 

serviço. As promoções, agora, passam a ser feitas apenas pelo critério de 

merecimento. Isso evita toda sorte de promoções automáticas, derivadas do 

simples decurso de tempo; 

(i) Parcelas indenizatórias: 
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(i1) sem previsão de requisitos e valores em lei. Esse dispositivo, 

em verdade, foi bastante tímido, porque apenas vedou a concessão de 

parcelas indenizatórias com base em ato administrativo ou decisão 

judicial. Em verdade, as parcelas indenizatórias poderão ser concedidas, 

desde que seja claro o fato gerador para seu pagamento.  

A alínea “i)” do art. 37, inciso XXIII excepciona, ou seja, neste caso 

permite o pagamento de indenização para os empregados de 

empresas estatais, porque será o Estatuto da companhia, bem como 

o Conselho de Administração, por exemplo, que devem definir a 

questão. Na minha ótica, chamaria a atenção para o fato de que o tema 

deve ser repensado para as empresas estatais dependentes, ou seja, que 

dependem se recursos do erário para o custeio de seu pessoal. Neste 

caso, a permissão e a ressalva do dispositivo não valeria; 

(i2) Não é possível pagamento de parcelas indenizatórias sem a 

caracterização de despesa diretamente decorrente do 

desempenho de atividades, como ocorre com auxílios e benesses que 

remuneram o servidor por outras despesas, como planos de saúde, 

creches de filhos etc.; 

(j) 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. Muitos estatutos ou legislações 

esparsas permitiam que uma vantagem pecuniária variável, decorrente do 

exercício de função gratificada etc., transformasse-se em vantagem pecuniária 

permanente, a depender do tempo em que se desempenhasse essa função. 

Exemplo: imagine que a cada dez anos intercalados ou cinco contínuos de 

exercício de função de confiança, o servidor incorporasse a esse aumento 

vencimental de modo permanente. Isso ficará vedado. 

 

II.8 Vedações à percepção de vantagens remuneratórias durante 

licenças ou afastamentos 

A inserção do § 16 no art. 37 da CF/88 pela PEC nº 32/2020 determinou que 

os períodos em que o servidor esteja afastado ou de licença não possam ser 

consideradas para fins de uma série de vantagens, salvo as exceções mencionadas 
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expressamente na CF/88. Então, quando suspensa as atividades decorrentes destas 

situações, o servidor não pode perceber remuneração de cargo em comissão ou de 

liderança e assessoramento, função de confiança, gratificação de exercício, bônus, 

honorários, parcelas indenizatórias ou qualquer parcela que não tenha caráter 

permanente.  

Essas proibições não se aplicam aos casos de afastamentos e às licenças 

previstos na própria Constituição Federal. É o caso do repouso semanal 

remunerado (art. 7º, inciso XV), férias (art. 7º, inciso XVII), licença gestante (art. 7º, 

inciso XVIII), licença paternidade (art. 7º, inciso XIX) etc. E, nos termos da lei, a 

proibição do § 16 do art. 37 não se aplica ao afastamento por incapacidade 

temporária para o trabalho (inciso I), às hipóteses de cessões ou requisições 

(inciso II) e ao afastamento de pessoal a serviço do Governo brasileiro no exterior 

sujeito a situações adversas no país onde desenvolva as suas atividades (inciso 

III).  

Podemos sistematizar o tema do seguinte modo: 

Vantagens proibidas de 

serem concedidas 

durante afastamentos e 

licenças 

Exceções – vantagens 

passíveis de serem 

concedidas decorrentes 

da Constituição 

Federal 

Exceções – vantagens 

passíveis de serem 

concedidas decorrentes 

de lei 

- Remuneração de cargo 

em comissão ou de 

liderança e 

assessoramento; 

- Função de confiança; 

- Gratificação de exercício; 

- Bônus; 

- Honorários; 

- Parcelas indenizatórias 

ou  

- Qualquer parcela que não 

tenha caráter permanente. 

- Repouso semanal 

remunerado; 

- Férias; 

- Licença gestante; 

- Licença paternidade. 

- Afastamento por 

incapacidade temporária 

para o trabalho;  

- Cessões ou requisições; 

e 

- Afastamento de pessoal 

a serviço do Governo 

brasileiro no exterior 

sujeito a situações 

adversas no país onde 

desenvolva as suas 

atividades. 
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Em resumo, a PEC nº 32/2020, ao incluir o § 16 do art. 37 da CF/88, pretende 

vedar a percepção de parcelas remuneratórias que não tenham caráter 

permanente durante os afastamentos e as licenças do servidor. Isso tende a evitar 

que as vantagens pecuniárias variáveis possam ser consideradas nos afastamentos, o 

que as transformaria, por via transversa, em vantagens pecuniárias permanentes. 

Assim, não poderão ser consideradas para fins de percepção de remuneração de cargo 

em comissão ou de liderança e assessoramento, função de confiança, gratificação de 

exercício, bônus, honorários, parcelas indenizatórias ou qualquer parcela durante a 

mencionada suspensão do exercício.  

Claro que há certas situações em que essas vantagens devem ser pagas, ainda 

que existam os mencionados afastamentos ou as citadas licenças. Por isso o § 17 do 

art. 37 determina que se possam perceber as vantagens variáveis mencionadas 

aos: 

(a) Afastamentos e às licenças previstos na CF/88, como férias, licença 

maternidade, afastamento para repouso semanal remunerado etc.; 

(b) Afastamento por incapacidade temporária para o trabalho; 

(c) Cessões ou requisições¸ pelo fato de que tais situações são, de certo 

modo, “impostas” ao servidor público; e  

(d) Afastamento de pessoal a serviço do Governo brasileiro no exterior 

sujeito a situações adversas no país onde desenvolva as suas atividades.  

 

II.9 Regime jurídico dos agentes públicos 

É no regime jurídico dos servidores públicos que se estabelecem direitos e 

deveres, ou seja, é dele que se extrai a relação jurídica do Estado para com seu corpo 

de funcionários. Com a promulgação da CF/88, o regime jurídico dos servidores 

públicos deveria ser único, ou seja, cada carreira deveria ser regida por um único 

panorama de direitos e de deveres.  

Com a edição da PEC nº 32/2020, o regime jurídico dos agentes público 

modificou-se substancialmente. Além das novas formas de investidura e contratação 

permitidas e já abordadas, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico de pessoal que 

compreenderá uma série de requisitos, deveres, prerrogativas e definições, tudo 

a ser definido em lei específica – art. 39-A da CF/88. Logo, a PEC nº 32/2020 
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termina com a noção de regime jurídico único. A partir de então, os agentes 

estatais passam a ter seus diretos e deveres regidos pelos seguintes regimes: 

(a) Vínculo de experiência, como etapa de concurso público; 

(b) Vínculo por prazo determinado, que poderá ser aplicado a cargo ou 

emprego público. Tais vínculos serão admitidos na forma da lei para atender 

(cf. § 2º do art. 39-A): 

(b1) Necessidade temporária decorrente de: 

(b1.1) calamidade; 

(b1.2) emergência; 

(b1.3) paralisação de atividades essenciais; ou  

(b1.4) acúmulo transitório de serviço. 

(b2) Para atividades, projetos ou necessidades de caráter 

temporário ou sazonal, com indicação expressa da duração dos 

contratos; 

(b3) Para atividades ou procedimentos sob demanda. 

(c) Cargo com vínculo por prazo indeterminado – que poderá  

(d) Cargo típico de Estado – a ser definido por Lei Complementar nacional 

(§ 1º do art. 39-A), tendo seus direitos e deveres previstos em lei específica (v.g. 

estatuto); 

(e) Cargo de liderança e assessoramento – de livre nomeação e 

exoneração; e 

(d) Emprego público – regido pela Consolidação das Leis do Trabalho. 

 Interessante notar que, quando a Administração Pública necessitar resolver 

problemas episódicos, ou seja, diante de “necessidades temporárias”, poderá recrutar 

recursos humanos pela via do contrato temporário (art. 37, inciso IX) ou pela via da 

contratação de pessoas com vínculo por prazo determinado (art. 39-A, inciso II) 

– é claro que esta última hipótese é muito mais abrangente. Caberá à legislação deixar 

claras as situações em que se visa a contratar um ou outro. 

 Ainda, cabe destacar que a investidura por meio de “vínculo temporário” 

deve ser precedida de contratação impessoal, pública e igualitária, ou seja, no 

mínimo a ser precedida de prévio processo seletivo, tudo isso para evitar 

contratações “direcionadas”, imorais etc. Além disso, as causas que permitem essa 



Juliano Heinen                  Curso de Direito Administrativo (Ed. Juspodivm) 

43 
 

contratação devem estar provadas e motivadas, bem como deve ser previamente 

indicado o termo final da contratação e a (im)possibilidade de renovação.  

 Deve-se atentar, ainda, que o ingresso de agentes estatais por esta via não será 

admitido para:  

(a) Carreiras típicas de Estado; 

(b) Atividades que reclamam força de trabalho permanente; 

(c) Burlar a obrigatoriedade em se fazer concurso público; 

(d) Para os casos fora daqueles indicados nos incisos I a III do § 2º do art. 39-

A da CF/88; 

(e) Burlar a obrigatoriedade de se fazer licitação, conforme dispõe o art. 37, 

inciso XXI, da CF/88. 

Por exemplo, determinado Município pretende contratar agentes com vínculo 

temporário para diminuir serviço acumulado. Veja que, neste caso, há de se ter uma 

métrica dos níveis de demanda, para se provar que o acúmulo é sazonal. Outro 

exemplo: a aplicação deste regime cabe também para suprir as atividades prejudicadas 

por paralisações ou greves dos servidores não temporários (inciso I).  

A contratação para realizar atividades, projetos ou necessidades de caráter 

temporário ou sazonal, com indicação expressa da duração dos contratos ou para 

atividades ou procedimentos sob demanda, deverão ser feitas de modo cauteloso, 

especialmente porque, na maioria dos casos, estas contratações deveriam ser 

precedidas de licitação, sendo regidas pelas leis que tratam dos certames públicos para 

contratos de fornecimento de mão-de-obra. Aliás, será muito importante que a 

legislação interprete o que é e quais são os casos de “contratação por demanda”. Afinal, 

qualquer contratação pública reclama a previsão de uma “demanda”, ou seja, deverá 

indicar o quantitativo.  

 

II.10 Estabilidade 

A partir das alterações a serem promovidas pela PEC nº 32/2020, a 

estabilidade do servidor público ficará atrelada somente aos cargos típicos de 

Estado, devendo o servidor permanecer por um ano em efetivo exercício com 

desempenho satisfatório, na forma da lei (art. 41 “caput” da CF/88). Sendo assim, 

todos os demais agentes estatais não adquirem a estabilidade.  
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Tanto que o art. 41-A da CF/88 determina que lei disponha sobre a gestão 

de desempenho (inciso I) e a as condições de perda, no decorrer de todo o 

período de atividade, dos vínculos de experiência, como etapa de concurso 

público, vínculos por prazo determinado e cargo com vínculo por prazo 

indeterminado, que não seja típico de Estado. E, claro, aos cargos típicos de 

Estado, a exoneração é permitida enquanto a estabilidade não for alcançada. 

Veja que a PEC mencionada prevê que avaliação periódica de desempenho será 

disciplinada por lei, e não mais por lei complementar. 

A PEC nº 32/2020 tomou o cuidado de deixar claro, no parágrafo único do 

art. 41-A, que não se pode desligar os servidores mencionados (listados no art. 39-A, 

“caput”, incisos I a IV), por motivação político-partidária. Veja que, caso não se 

fizesse tal previsão no referido dispositivo, essa conduta ainda assim seria rechaçada, 

por se tratar de evidente desvio de finalidade59, para dizer o mínimo. É por deveras 

claro que as motivações político-partidárias não podem ser a causa da prática de atos 

administrativos. 

A partir da vigência da PEC nº 32/2020, a perda de cargo público pode 

ocorrer nas seguintes situações listadas pelos incisos do art. 41, § 1º: 

 (a) Em razão de decisão judicial transitada em julgado (inciso I); ou 

(b) Em razão de decisão proferida por órgão judicial colegiado. Sendo 

assim, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Conselho Nacional do Ministério 

Público (CNMP) ou os Conselhos de magistratura poderão deliberar a perda 

dos cargos públicos dos servidores ou membros do Poder Judiciário. Assim, as 

leis orgânicas pertinentes deverão ser alteradas a abarcar essa mudança.  

(b) Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla 

defesa (inciso II); 

(c) Mediante avaliação periódica de desempenho, na forma da lei –  e não 

mais na forma da Lei complementar –, assegurada a ampla defesa (inciso III). 

De mais a mais, a estabilidade dos empregados públicos de empresas 

públicas, sociedades de economia mista e das subsidiárias foi expressamente 

vedada pela PEC nº 32/2020, ao inserir o § 7º, do art. 173, que dispõe que é “[...] 

considerada nula a concessão de estabilidade no emprego ou de proteção por 

                                                           
59 Tratamos do desvio de finalidade no item “13.6.3.1” da Parte 2 da nossa obra (HEINEN, Juliano 
Curso de direito administrativo. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 667). 
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meio de negociação, coletiva ou individual, ou de ato normativo que não seja 

aplicável aos trabalhadores da iniciativa privada”. Assim, o poder constituinte 

derivado alinhou os direitos dos empregados das empresas estatais com os empregados 

da iniciativa privada, de modo que os regimes, mal ou bem, deverão ser os mesmos. 

 

II.11 Recondução 

Quando a demissão do servidor estável era invalidada por sentença judicial, a 

permitir sua reintegração, o eventual ocupante da vaga, se estável, era reconduzido ao 

cargo de origem, sem direito a indenização. Contudo, caso não se tivesse algum cargo 

vago para a seu provimento, ele seria aproveitado em outro cargo ou posto em 

disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Com a 

promulgação da PEC nº 32/2020, essa hipótese de recondução deixará de existir, 

porque, caso se verifique a mencionada invalidação da demissão do servidor 

estável por sentença judicial, ele será reintegrado, independentemente da 

existência de vaga (redação dada ao § 2º do art. 41 da CF/88).  

Essa alteração constitucional produz dois efeitos. Primeiro, o servidor que 

ocupa o cargo ao qual outro agente deve ser reintegrado não será deslocado. 

Ele permanecerá exercendo suas funções, porque não será reconduzido ao cargo de 

origem. E, de outro lado, na hipótese de não se ter cargo vago, a Administração 

Pública deverá manter o servidor na carreira, ou seja, reintegrá-lo.  

Veja que a PEC nº 32/2020 criou uma espécie de “reintegração sem cargo”. 

Pragmaticamente, tal servidor reintegrado deverá ocupar uma espécie de cargo ou 

vínculo precário ou transitório, que deverá se extinguir assim que surgir uma vaga. 

Cabe notar, ainda, que a disposição constitucional elimina a possibilidade de 

disponibilidade do servidor nestes casos, o que é salutar, porque este sujeito passará a 

efetivamente prestar sua “força de trabalho” em troca de sua remuneração. De outro 

lado, essa situação pode vir a criar disfunções financeiras e orçamentárias, porque a 

Administração Pública não havia previsto esta despesa corrente a partir da decisão 

judicial.  

 

III. Terceira parte – regimes de previdência 

A PEC nº 32/2020 também fez modificações no regime de previdência dos 

servidores público. Foram alterações mínimas se comparadas àquelas feitas pelas 
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reformas específicas das EC nº 20/98, 41/03 ou 103/19. O que se pretende com a 

PEC é atrelar o regime de previdência dos agentes estatais de acordo com o 

vínculo mantido com o Estado. Assim, o art. 40-A compreendeu que são segurados 

pelo: 

 (a) Regime próprio de previdência social (RPPS) os servidores: 

(a1) com vínculo de experiência; e 

(a2) com vínculo por prazo indeterminado; ou  

(a3) com cargo típico de Estado. 

(b) Regime geral de previdência social (RGPS) os: 

(b1) os agentes públicos (art. 40, § 13): 

(b1.1) em “comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração”, hoje definidos como “cargos de liderança e 

assessoramento”; 

(b1.2) cargo temporário, inclusive mandato eletivo, como, 

por exemplo, os cargos políticos; 

(b1.3) emprego público; 

(b2) com vínculo por prazo determinado. 

Assim, a depender da investidura do agente estatal, ele será contribuinte e 

beneficiário do regime próprio ou geral de previdência. 

No que se refere à aposentadoria compulsória, dispõe a PEC nº 32/2020 

que ela se dará aos setenta e cinco anos de idade. Significa dizer que os agentes 

estatais deverão ser desligados de ofício, migrando para inatividade quando atingirem 

esta idade. A depender do tipo de investidura, como vimos, serão regidos ou pelo 

regime próprio, ou pelo regime geral. 

Conforme o § 16 do art. 201 da CF/88, a aposentadoria compulsória aos 

setenta e cinco anos vale também aos empregados dos consórcios públicos, das 

empresas públicas, das sociedades de economia mista e das subsidiárias dessas 

empresas e sociedades, observadas as regras do regime geral de previdência 

social para a concessão e o cálculo do benefício previdenciário. Cabe aqui duas 

considerações. Primeiro, o mencionado dispositivo atribuiu a todas estas categorias de 

agentes o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), a ser gestionado pelo INSS. A 

segunda consideração foca nos agentes dos consórcios públicos, que seguirão o regime 

geral mencionado, porque seu pessoal é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho 
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(CLT), independentemente de a associação formada pelo consórcio ter natureza de 

direito público ou privado (art. 6º, § 2º, da Lei nº 11.107/05)60. 

 

IV. Quarta parte – função normativa e contrato de gestão / 

agência executiva 

 

IV.1 Contrato de gestão e agência executiva 

A PEC nº 32/2020 ampliou as possibilidades para se qualificar uma entidade 

como agência executiva, na medida em que inseriu os incisos IV a IX no § 8º do art. 

37. Permitirá que o contrato de gestão preveja a possibilidade de contratação de 

pessoal com vínculo por prazo determinado, mediante processo seletivo 

simplificado, com recursos próprios de custeio (inciso IV). Entendemos que, neste 

caso, não se poderia, por esta via, burlar o art. 37, inciso II, da CF/88. Portanto, não 

se poderia contratar recursos humanos via contrato de gestão para exercer funções 

típicas de cargos de carreira de Estado ou não, previamente definidas em lei. Se assim 

feito, tal procedimento simplificado e por prazo determinado violaria a previsão 

constitucional mencionada. 

Os “[...] procedimentos específicos para a contratação de bens e 

serviços” poderão ser simplificados para as agências executivas (cf. inciso V do § 8º 

do art. 37 da CF/88). Contudo, essa autorização, na nossa ótica, deverá contar com a 

previsão em lei formal, por conta de que as licitações, para serem normatizadas, 

reclamam a edição de lei (art. 22, inciso XXVII, da CF/88). Com base nessa legislação, 

poderá existir decreto ou ato normativo, ou mesmo o contrato de gestão poderá 

delimitar com mais precisão como isso será feito. 

Também, a gestão das receitas próprias poderá ser ampliada pelo contrato 

de gestão, o que aumenta a autonomia dos entes que se propõem a atuar com maior 

eficiência (inciso VI), assim como a exploração do patrimônio próprio (inciso VII). 

Por fim, a PEC nº 32/2020 ainda permitirá a flexibilização do monitoramento e a 

avaliação periódica das metas de desempenho pactuadas no contrato (inciso 

VIII) e da transparência e prestação de contas do contrato (inciso IX). No nosso 

sentir, essas providências devem ser vistas com parcimônia, não podendo contornar 

                                                           
60 Falamos disso no item “7.3.3.2.4” da Parte 1 da nossa obra HEINEN, Juliano. Curso de Direito 
Administrativo. Salvador: Juspodivm, 2020. 
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as leis de orçamento (v.g. LC nº 101/00), ou relativizar a Lei de Acesso à Informação (Lei 

nº 12.527/11), ou prejudicar a atuação dos órgãos de controle. 

A fim de permitir maior perenidade ao contrato de gestão e à agência executiva, 

a lei orçamentária poderá conter programações únicas e específicas, 

independentemente da classificação da despesa (art. 165, § 16, da CF/88, com 

redação dada pela PEC nº 32/2020). Contudo, as demais regras orçamentário-

financeiras deverão ser respeitadas.  

 

IV.2 Função normativa e decreto autônomo 

Os decretos ou regulamentos autônomos são atos normativos que regulam 

certos assuntos, a par da edição de lei. Enfim, um decreto é praticado sem existir lei 

mediando. Eles podem ser emitidos, desde que a Constituição Federal faça 

previsão expressa acerca da possibilidade de sua edição. Aqui encontramos a 

figura do “decreto autônomo” ou do “regulamento autônomo”. Os decretos 

autônomos podem ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade, 

por meio de ação direta junto ao STF61, porque são considerados atos normativos de 

primeiro grau. 

Hoje, com a edição da PEC nº 32/2020, os cargos públicos efetivos 

somente podem ser extintos por decreto quando vagos. Já os cargos de Ministro 

de Estado, cargos em comissão, cargos de liderança e assessoramento, funções 

de confiança e gratificações de caráter não permanente, podem ser extintos se 

providos ou vagos. Sistematizando: 

 Extinção por decreto 

Cargos públicos efetivos Vagos 

Cargos em comissão; 

Cargos de liderança e 

assessoramento; 

Funções de confiança; 

Gratificações de caráter não 

permanente. 

Vagos 

ou 

Providos 

                                                           
61 STF, ADI nº 3.731-PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 29/08/2007: “Pode ser objeto de ação direta 
de inconstitucionalidade, o ato normativo subalterno cujo conteúdo seja de lei ordinária em sentido 
material e, como tal, goze de autonomia nomológica.”. 
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Também, a PEC nº 32/2020 permitiu que os Ministérios e de órgãos 

diretamente subordinados ao Presidente da República possam ser criados, extintos, 

fundidos ou transformados por decreto, desde que isso não implique aumento de 

despesa. Antes, para praticar estes atos, o Presidente da República tinha de encaminhar 

projeto de lei ao Congresso Nacional, ou se valer de Medida Provisória, os quais 

deveriam contar com a anuência do Poder Legislativo, diante de cada processo 

legislativo pertinente. 

Outra exceção ao paralelismo das formas encontra-se no art. 84, inciso VI, 

alínea “d”, da CF/88. Veja que, para a criação de entidades da administração pública 

autárquica e fundacional reclama-se a edição de lei específica (art. 37, inciso XIX), para 

a extinção, transformação e fusão destas pessoas jurídicas é possível se valer do 

decreto executivo, desde que, no caso, tal ato não implique aumento de despesa. Essa 

disposição virá a contornar o entendimento fixado na ADI nº 5.624 (STF), que 

declarou necessária edição de lei formal e de licitação para alienação de empresas 

estatais, quando há perda do controle acionário – v.g. desestatizações. Com a vigência 

da PEC nº 32/2020, a edição de lei formal torna-se desnecessária. 

E outra exceção ao referido instituto consta no art. 84, inciso VI, alínea “f”, da 

CF/88, com redação dada pela PEC nº 32/2020. Sabe-se que um cargo é criado por 

lei, em número certo e com padrão vencimental definido. Contudo, a sua alteração e 

reorganização de cargos públicos efetivos do Poder Executivo federal e suas 

atribuições é possível de ser feita por decreto, desde que não implique: 

(a) Alteração ou supressão da estrutura da carreira; 

(b) Alteração da remuneração, dos requisitos de ingresso no cargo ou da 

natureza do vínculo; 

(c) Aumento de despesa. 
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