
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRISE FISCAL DO ESTADO BRASILEIRO: 
SAÍDAS PELA VIA DA GESTÃO 

 

 

Luiz Arnaldo Pereira da Cunha Junior 
Glauco da Costa Knopp 
Dulcilene Claudia Xavier 

Eurípedes Aureliano Junior 
 

 

 



2 

 

Painel 45/001  Gestão Orçamentária e Financeira em Contextos de Crise 

 

CRISE FISCAL DO ESTADO BRASILEIRO: SAÍDAS PELA VIA DA 
GESTÃO 

 
 Isidro-Filho 

Luiz Arnaldo Pereira da Cunha Junior 
Glauco da Costa Knopp 

Dulcilene Claudia Xavier 
Eurípedes Aureliano Junior 

RESUMO 

A crise econômica e fiscal que assola o Brasil nos dias de hoje tende a se prolongar 

para os próximos anos. O Estado brasileiro vem enfrentando dificuldades para 

equilibrar suas contas, seja pela queda da atividade econômica em quase todos os 

setores (impactando a arrecadação / receita), seja pelo crescimento de suas despesas 

correntes, muitas delas incomprimíveis (p.ex., gastos correntes com pessoal e 

despesas obrigatórias vinculadas). Diante desse quadro, questiona-se: como sair da 

crise? Este artigo tem por objetivo contribuir com resposta a essa pergunta, propondo 

diversas medidas gerencial-administrativas que podem ser adotadas pelo setor 

público, nos três níveis federativos, para restabelecer o equilíbrio fiscal e aumentar a 

eficiência do gasto. Em linhas gerais, crise fiscal supera-se com: a) Ampliação de 

Receitas; b) Redução de Despesas; c) Alienação de ativos ou cessão de direitos; e d) 

Crescimento econômico. Neste artigo são explorados de forma geral ou parcial os três 

primeiros, com ênfase nas áreas de Gestão de Pessoas, Gestão da Cadeia de 

Suprimentos (inclusive Logística e Patrimonial) e, complementarmente, Tecnologia da 

Informação e Gestão por Resultados. 
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1. INTRODUÇÃO 

A crise econômica e fiscal que assola o Brasil nos dias de hoje, que se 

apresentou de forma mais acentuada a partir do final de 2014, tende a se prolongar 

para os próximos anos.  

Em que pese o fato de, ao longo dos últimos quase 30 anos, a carga tributária 

ter expandido de 20% para 33,5% do PIB em 2014 (SRFB, 2015), o Estado brasileiro 

vem enfrentando dificuldades para equilibrar suas contas, seja pela queda da 

atividade econômica em quase todos os setores – acarretando queda no emprego e 

na arrecadação das três esferas federativas –, seja pelo crescimento de suas 

despesas correntes, notadamente despesa de pessoal, concessão de benefícios 

sociais, subsídios e prestação de serviços públicos.  

Para sair desta situação e criar espaço fiscal para realizar investimentos, as 

Administrações Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais terão que adotar 

medidas para ampliar a arrecadação, reduzir despesas e melhorar a qualidade e a 

eficiência do gasto público, evitando-se, contudo, majorar ou criar tributos e 

contribuições ou cortar programas públicos de grande impacto social. Afinal, Estado 

democrático e forte não deve ser sinônimo de Estado ineficiente.  

Considerando que a perspectiva econômica para os próximos anos é negativa 

(impactando a arrecadação / receita) e que as principais fontes de despesas do setor 

público brasileiro, no momento, são incomprimíveis (p.ex., gastos correntes com 

pessoal e despesas obrigatórias vinculadas), questiona-se: como sair da crise?  

Este artigo pretende contribuir com resposta a essa pergunta, relatando e 

sistematizando medidas gerencial-administrativas que podem ser adotadas pelo setor 

público, nos três níveis federativos, para restabelecer o equilíbrio fiscal e aumentar a 

eficiência do gasto, apontando as justificativas, vantagens, desvantagens e riscos 

associados.  

Em linhas gerais, crise fiscal supera-se com: a) Ampliação de Receitas; b) 

Redução de Despesas; c) Alienação de ativos ou cessão de direitos; e d) Crescimento 

econômico. Neste artigo serão explorados, de forma geral ou parcial, os três primeiros. 
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Ademais, o artigo aportará dados que caracterizarão o quadro recente da 

economia nacional e a situação fiscal do setor público brasileiro. 

Ainda, serão utilizados como fundamentos diversas legislações nacionais, 

assim como práticas de gestão já implementadas ou com potencial de serem 

implementadas no setor público brasileiro. 

2. CRISE ECONÔMICA E CRISE FISCAL DO ESTADO BRASILEIRO 

2.1. A RECENTE CRISE ECONÔMICA BRASILEIRA  

Desde o ano de 2014 o Brasil vem sofrendo queda progressiva e acentuada da 

sua atividade econômica, culminando, hoje, em um quadro de preocupante recessão.  

Ao se observar os dados é possível constatar que no período 2014-2015 houve 

deterioração dos principais indicadores macroeconômicos brasileiros, embora 

especialistas apontem que desde antes, a partir de 2013, a economia nacional 

começava a dar sinais de desaquecimento. 

O Produto Interno Bruto-PIB brasileiro registrado em 2014 denota que, naquele 

ano, o país teve crescimento quase nulo – mais precisamente de 0,1%, caracterizando 

quadro de estagnação econômica (IBGE, 2015). Já em 2015, o mesmo indicador 

aponta para um decréscimo de 3,8% em relação ao ano de 2014, o que significa, na 

prática, retração da atividade econômica no Brasil (IBGE, 2015).  

Pelo Índice de Atividade Econômica do Banco Central–IBC-Br, a atividade 

econômica do país teve uma retração de 4,61% em 2015 (BACEN, 2016).  

Importante destacar que, apesar de ter alcançado crescimento de 0,1% em 

2014, já naquele ano a taxa de crescimento do PIB vinha apresentando sinais de 

tendência negativa, uma vez que a partir do segundo trimestre começou a ter 

decréscimo significativo em relação ao trimestre imediatamente anterior, e, assim, 

repetindo-se sucessivamente (à exceção do 4º trimestre de 2014), até o final de 2015 

(IBGE, 2015). 
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Ao se analisar os dados disponíveis sobre a Formação Bruta de Capital Fixo 

(FBCF) – um indicador que mede o quanto as empresas aumentaram os seus bens 

de capital, ou seja, aqueles bens que servem para produzir outros bens – é possível 

constatar que há um constante decréscimo do quarto trimestre de 2014 ao quarto 

trimestre de 2015. Se comparada a 2014, a FBCF teve queda de 14,1% em 2015. A 

mesma situação aconteceu em 2014, se comparado a 2013, com queda de 4,5% no 

indicador. Desse modo, diz-se que a capacidade produtiva do país está decrescendo 

e, ainda, que o empresariado está pouco confiante no futuro(IBGE, 2015). 

Observando a taxa de inflação pelo Índice Geral de Preços-IGPM, tem-se que 

a mesma saltou de 3,7% ao final de 2014 para 10,5% ao final de 2015 (FGV, 2016). 

Pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-IPCA, a realidade não é muito 

diferente: a inflação foi de 6,4% ao final de 2014 para 10,7% ao final de 2015 (IBGE, 

2016).  

Pelo Índice de Preços ao Consumidor-IPC, medido pela Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas, tem-se que em 2014 a inflação foi de 5,20%, ao passo que, 

em 2015, alcançou o patamar de 11,07% (FIPE, 2016). 

Outro importante indicador econômico de um país é a taxa de desemprego. Ao 

se analisar os dados da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios Contínua-

PNAD referentes ao período 2014-2015, verifica-se uma piora significativa desse 

indicador, passando de 6,5% em dezembro de 2014 para 9% em dezembro de 2015 

(IBGE, 2016). 

Quanto à perspectiva futura da economia brasileira, o Fundo Monetário 

Internacional traz dados preocupantes. No relatório World Economic Outlook, 

publicado em abril de 2016, o Fundo projetou para -3,8% a expectativa de crescimento 

do PIB do Brasil no ano, ante crescimento projetado de 4,1% para mercados 

emergentes e em desenvolvimento,de 1,9% para economias avançadas, de 3,2% 

para a economia mundial e de -0,5% para a América Latina e o Caribe (FMI, 2016).  

Sob a perspectiva econômica, portanto, tem-se um cenário que se configura 

alarmante, com a confluência simultânea de recessão, desemprego, alta inflação e 

baixas confiança e expectativa de crescimento. 
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Se, por um lado, a crise econômica brasileira preocupa – com impactos na 

arrecadação –, por outro, o aumento continuado das despesas correntes da 

Administração Pública são igualmente preocupantes e, ambos, em conjunto, 

contribuem significativamente para um quadro de desequilíbrio fiscal do Estado 

brasileiro, assunto que será abordado a seguir. 

2.2. A ATUAL CRISE FISCAL DO ESTADO BRASILEIRO 

Em que pesem o desaquecimento da atividade econômica e o descontrole das 

contas públicas, em todo país, observado nos últimos anos, os mesmos não são os 

únicos responsáveis pela atual crise fiscal do Estado brasileiro – embora tenham 

contribuído significativamente para este quadro.  

Alguns fatores ao longo das últimas décadas vêm, paulatinamente, contribuindo 

para esse fenômeno, notadamente pelo lado da despesa1, promovendo, entre outras, 

a expansão das despesas correntes do setor público. 

Se, por um lado, a carga tributária nacional passou de 20%, em 1998, para 

33,5% do PIB, em 20142 , de lá para cá também houve aumento expressivo da 

despesa do setor público. 

A Constituição Federal promulgada em 1988, em seu bojo, promoveu e garantiu 

aos cidadãos brasileiros uma significativa expansão de direitos sociais, muitos deles 

traduzidos em uma miríade de benefícios e subsídios e na prestação direta, pelo 

Estado, de uma gama de serviços públicos de forma gratuita. Adicionalmente, 

algumas dessas garantias de direitos se deram por meio da vinculação de receitas e 

                                            
1Desde 1991 a despesa pública tem crescido a uma taxa maior do que a renda nacional (ALMEIDA, LISBOA et 
PESSOA, 2015). Fonte: Artigo publicado no Jornal Folha de São Paulo, em 19/07/2015, sob o título “Desequilíbrio 
econômico é estrutural e exige correções mais duras”. 
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2015/07/1657046-desequilibrio-economico-e-estrutural-e-exige-
correcoes-mais-duras.shtml. 
2 Sendo maior do que a média dos países da América Latina e Caribe (de aproximadamente 22%) e próximo à 
média dos países da OCDE, que é de 35%. (SRFB, 2015). 
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pelo estabelecimento dos chamados “mínimos constitucionais”, incorrendo para o 

Estado elevação de suas despesas obrigatórias. 

Além disso, nas últimas décadas, sucessivos governos, especialmente em 

âmbito estadual e municipal, elevaram as despesas com pessoal ativo e custeio para 

manutenção da máquina administrativa, de tal modo que, hoje, o espaço fiscal para a 

realização de investimentos3 é quase nulo. 

Adicionando-se a atual desaceleração econômica brasileira, afetando 

fortemente a arrecadação fiscal, o conjunto de medidas adotadas pelo governo federal 

brasileiro a partir de 2011, juntamente com os sucessivos rebaixamentos da nota de 

crédito do Brasil pelas principais agências internacionais de rating (Fitch Ratings, 

Standard &Poor’s e Moody’s), estabilizando em patamar, nas três agências, em dois 

níveis abaixo do grau de investimento, conforma-se o atual quadro de crise. 

Ao se observar alguns indicadores, verifica-se que no período 2013-2015 houve 

uma deterioração do cenário fiscal do setor público brasileiro. 

A arrecadação de impostos e contribuições do Governo Federal chegou a R$ 

1,221 trilhão em 2015. De acordo com a Receita Federal, o resultado apresentou 

queda de 5,62%, na comparação com 2014, descontada a inflação pelo IPCA. Em 

verdade, já a partir de 2013 inicia-se uma trajetória de queda de receita tributária do 

Governo Federal, revertendo uma série que se mantinha ascendente desde 2010 

(SRFB, 2016). 

Nos estados, a realidade não é diferente. Dados de fevereiro de 2015 indicam 

que, em média, a receita corrente líquida de 25 estados da federação teve redução 

real média de 4,2% se comparada a 2014. Apenas para efeito de comparação, no 

período entre 2009 e 2014 a receita média de 25 estados obteve crescimento acima 

da inflação em 23%, o que possibilitou a expansão de despesas nesse período, 

                                            
3Matéria publicada no Jornal O Estado de São Paulo, em 03 de abril de abril de 2016, indica que o investimento 
público teve queda de aproximadamente 29% em 2015 com relação a 2014 e correspondeu a 2,9% do PIB, o 
menor nível desde 2007. Disponível em: http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,investimento-publico-
teve-queda-de-29,10000024548. Acesso em 17-04-2016. 
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algumas delas com efeitos permanentes, tais como pessoal. Um único estado ampliou 

a sua arrecadação real de receitas em 2015 (BRAMATTI, 2016). 

A redução real de receitas levou os governadores de 11 estados, em 2015, a 

recorrerem a uma solução temporária e emergencial, porém, onerosa e preocupante 

para o tesouro estadual, quer seja, a apropriação dos depósitos judiciais para pagar 

despesas diversas (BRAMATTI, 2016). 

A Dívida Bruta do Governo Geral (abrange Governo Federal, governos 

estaduais e governos municipais, excluindo-se BACEN e empresas estatais), como 

percentual do PIB, passou de 51,7% ao final de 2013 para 57,2% ao final de 2014 e 

66,5% em 2015, ou seja, um aumento de quase quinze pontos percentuais no grau 

de endividamento bruto de todo o setor público brasileiro, em curto período de tempo 

(BACEN, 2016).  

Em relação ao resultado primário, o governo central alcançou, em 2013, a taxa 

de 1,4% como proporção do PIB, reduzindo para -0,36% em 2014 e, em 2015, para -

1,97%, ou seja, passando rapidamente de um superávit para um déficit primário (STN, 

2016). 

Compõe esse cenário, ainda, a situação das despesas correntes do setor 

público, especialmente a despesa de pessoal. Dos 25 estados que divulgaram seus 

dados referentes ao ano de 2015, 5 estavam com sua despesa de pessoal no limite 

de alerta estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF; 10, mais o Distrito 

Federal, no limite prudencial; 3, acima do limite máximo; e, 6 ficaram abaixo dos limites 

supramencionados. Em 2014, apenas 5 estavam no limite prudencial; 9 ficaram abaixo 

dos limites da LRF; e, 3, acima do limite máximo (BRAMATTI, 2016). 

Complementarmente, as despesas com folha de pagamento dos estados 

saltaram de 4,85% do PIB em 2009 para 5,83% do PIB em 2015. Os gastos nominais 

com essa categoria de despesa tiveram, em todos os entes da federação, crescimento 

acumulado e médio anual superior à inflação registrada no período, 

independentemente do índice utilizado para aferi-la (MF, 2016), conforme ilustrado na 

tabela a seguir. 
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Tabela 1. Despesas de Folha de Pagamento no Setor Público Brasileiro (2009-2015) 

 
Fontes: Adaptado de MF (2016) e IBGE (2016). 

Nas despesas de custeio administrativo da máquina pública há oportunidades 

de redução ou de qualificar seu gasto, especialmente nas áreas de compras e 

contratos. Um estudo das compras de mercadorias e produtos pelos entes públicos 

federais, estaduais e municipais identificou que, no período entre 2012 e 2014, houve 

sobrepreço de 17% se comparado aos valores praticados no mercado privado, 

correspondendo a R$ 4,68 bilhões nas operações analisadas(IBPT, 2015). Em outro 

estudo, Salto, Marconi e Filippi (2015), comparando os deflatores implícitos de 

consumo da administração pública e de consumo privado no período entre 2005 e 

2014, constataram que os preços dos bens e serviços consumidos pelo setor público 

foram superiores a 40% aos consumidos pelo setor privado e famílias. 

Feito esse panorama, advoga-se que em uma democracia um Estado forte 

deve ser, ao mesmo tempo, eficiente e prover o cidadão de políticas e serviços 

públicos na mesma ou superior proporção de qualidade aos custos implicados para a 

sua realização e manutenção, realidade esta que não se evidencia no caso brasileiro4. 

Considerando que a carga tributária brasileira já é elevada e que a perspectiva 

de crescimento econômico (portanto, de arrecadação / geração de receitas públicas) 

                                            
4Estudo realizado em 2015 pelo IBPT indica que pelo 5º ano consecutivo, entre os 30 países com maior tributação 
(em percentual do PIB), o Brasil é o que apresenta o pior retorno de tributos ao bem-estar da sociedade (Índice 
de Retorno de Bem Estar à Sociedade – IRBES). Disponível em: http://www.ibpt.com.br/noticia/2171/Pelo-5o-

ano-seguido-Brasil-arrecada-muito-mas-nao-da-retorno. Acesso em: 17-04-2016. Em outro estudo, 
realizado pelo CreditSuisse, o Brasil aparece como 28º entre 39 países em eficiência do gasto público (Public 
Sector Efficiency).  

UF

Gasto 

nominal em 

2009 (R$ 

milhões)

Gasto 

nominal em 

2015 (R$ 

milhões)

Crescimento 

acumulado 

(2009-2015)

Inflação 

(IPCA) 

acumulada 

do período 

(2009-2015)

Crescimento 

médio anual

Inflação 

(IPCA) 

média do 

período 

(2009-2015)

RJ 12.846,33 31.681,15 146,62% 16,24%

MG 15.976,33 33.985,83 112,73% 13,41%

RS 10.757,46 21.814,23 102,78% 12,50%

DF 4.702,27 9.114,72 93,84% 11,66%

SP 41.197,67 71.202,98 72,83% 9,55%

SE 2.363,59 3.758,30 59,01% 8,04%

União 152.832,40 238.499,00 56,05% 7,70%

45,60% 6,51%

http://www.ibpt.com.br/noticia/2171/Pelo-5o-ano-seguido-Brasil-arrecada-muito-mas-nao-da-retorno
http://www.ibpt.com.br/noticia/2171/Pelo-5o-ano-seguido-Brasil-arrecada-muito-mas-nao-da-retorno
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para os próximos anos é limitada, é importante pensar e propor alternativas para 

adequar a máquina pública a essa realidade, evitando-se o aumento de tributos e 

contribuições e a redução drástica em programas sociais relevantes. 

Um desafio que se coloca, entre outros, é promover esse ajuste à realidade 

mesmo sabendo-se que o espaço para cortar gastos discricionários no setor público 

brasileiro, atualmente, é bastante limitado5. Assim sendo, serão propostas nesse 

artigo medidas de natureza gerencial-administrativa, para todas as esferas (federal, 

estadual, distrital e municipal), com potencial de promover maior qualidade do gasto 

público, permitir o aumento da eficiência e eficácia na implementação de políticas 

públicas, bem como dos órgãos e entidades, reduzir despesas e, por fim, aperfeiçoar 

a Administração Pública. 

Algumas dessas medidas já foram implementadas em um ou mais entes da 

federação brasileira; já outras, para sua viabilidade, requererão a rediscussão de 

regras vigentes; e, algumas outras, apenas necessitarão de regulamentação, 

considerando a já existente previsão constitucional. 

É importante salientar que em algumas matérias não há medidas populares, 

devendo provocar reações mais ou menos duras, ou seja, gerando maior ou menor 

custo político associado. No entanto, é premente enfrentar interesses de particulares 

e garantir, concomitantemente, equilíbrio fiscal e bem-estar social. 

Para a adoção dessas medidas se faz necessáriodemarcar os limites previstos 

em nosso arcabouço legal, de tal modo que seja possível compreender as 

possibilidades de cada esfera em sua implementação.  

3. MEDIDAS GERENCIAIS POSSÍVEIS  

Tratar de crise fiscal e econômica é basicamente tratar da aplicação do Direito 

Constitucional e do Direito Financeiro no âmbito administrativo, bem como relegar o 

                                            
5 No governo central, os gastos classificados como discricionários, realizados em 2015, corresponderam a 
aproximadamente 20% das despesas totais (STN, 2016). Nos demais entes da federação a situação configura-se 
mais grave. 
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Direito Administrativo a ferramenta e não como um ramo científico estanque e 

desconexo da realidade fática. 

Escolas de Direito mais conservadoras evidenciam, a todo tempo, a 

necessidade de recrudescimento de controles formais em detrimento da apreciação 

finalística das políticas públicas. Ademais, denotam o Estado como um fim em si 

mesmo, de tal modo que, quase que por analogia, atuação estatal corresponde à 

supremacia do interesse público, o que em verdade se constitui raciocínio falacioso, 

uma vez que os interesses de Estado refletem no Brasil, em inúmeros momentos, a 

supremacia de interesses de governo.  

Nessas Escolas, há um engessamento conceitual e uma visão arcaísta das 

figuras públicas e de seus regimes jurídicos, como que se estes não pudessem ser 

alterados, revistos, revisitados e reinventados. O engessamento dos modelos e 

arranjos jurídico-administrativo impede que sejam discutidas e enfrentadas questões 

essenciais para as dinâmicas e vicissitudes de um mundo moderno e de um país que 

tenta se reafirmar neste contexto. 

Apesar das resistências é importante discutir aberta e francamente questões 

incômodas. Muitas dessas são somente incômodas por ferirem cânones e tradições 

que não se amoldam à realidade. 

Há mecanismos de toda espécie na Constituição vigente assecuratórios da 

adoção de medidas de racionalização da atuação do Estado e dos governos. Há, 

porém, que aplicá-los e regulamentá-los e, alterar tantos outros, para que se 

assegurem as mesmas finalidades. 

Há instrumentos que garantem a atuação com responsabilidade fiscal, 

disciplinados pela Lei Complementar nº101/2000. O respeito e observância aos limites 

e previsões das Leis Orçamentárias Anuais são estatuídos em seu artigo 9º, 

estabelecendo balizas de atuação governamental. Outros de seus dispositivos, 

porém, tais como os arts.19, 22 e 23 necessitam de discussão sobre seus objetos. 

Medidas técnicas, jurídico-administrativas, somente serão efetivas quando a 

União assumir suas funções de inovação e fomentadora da racionalização dos meios 

de gestão do Estado, em face de sua competência legislativa geral, com efetiva 
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aplicação pelos Estados membros, e suporte às atividades básicas de interesse 

nacional desenvolvidas por esses e pelos Municípios. 

Em contextos de crise, a aplicação de medidas racionalizadoras diversas torna-

se prioritária, dada a necessidade premente de se perseguir o restabelecimento do 

papel do Estado, sempre em observância ao princípio da eficiência. 

Nesse sentido, o que se proporá nesse segmento é um conjunto de medidas 

de natureza gerencial e jurídico-administrativas para mitigar ou superar crise fiscal do 

Estado vigente no Brasil, de modo que sejam evitados a majoração de tributos e cortes 

expressivos em programas sociais relevantes. 

Propõe-se que crise fiscal se supera com: a) Ampliação de Receitas; b) 

Redução de Despesas; c) Alienação de ativos ou cessão de direitos; e d) Crescimento 

econômico. 

Neste tópico nos concentraremos, em linhas gerais, na ampliação de receitas 

(a) e na alienação de ativos ou cessão de direitos (c); e, de forma mais aprofundada, 

na redução de despesas (b). 

Quanto à Redução (ou Racionalização) de Despesas, a mesma pode ser 

agrupada em diversos enfoques: 

 Redução de Despesas de Custeio da Máquina (Pessoal, Previdência do 

Pessoal e Custeio de Administração com a Própria Máquina); 

 Aumento de produtividade do pessoal; 

 Aumento da eficiência do gasto público; 

 Contenção (e Gestão) de Programas e Serviços Finalísticos. 

Um dos principais fatores de baixa eficiência e eficácia da Máquina Pública tem 

sido a vigência de regras ruins, tanto na Gestão de Pessoas, quanto na Gestão da 

Cadeia de Suprimentos (inclusive Logística e Patrimonial). 

Outro fator que tem aumentado a ineficiência é a atuação altamente 

centralizada e com viés meramente punitivo dos Órgãos de Controle (no caso federal, 

CGU, AGU, TCU e MPF), entretanto, no momento atual, com denúncias de corrupção 
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para todos lados, não aparenta ser possível adotar medidas bruscas em relação a 

este tema. 

Nesse sentido, vale destacar que é preciso dar continuidade no 

desenvolvimento dos conceitos de accountability aplicados pelos Tribunais de Contas 

em razão do exercício de suas atribuições conferidas pelo art.71 da Constituição 

Federal. Que o controle formal seja seguido por atuações pedagógicas, com olhar 

finalístico, visto que nenhum processo guarda um fim em si mesmo que não seja a 

proteção dos interesses que sob ele se veiculam.  

3.1. MEDIDAS POSSÍVEIS NA GESTÃO DE PESSOAS 

A principal despesa pública nas três esferas federativas é pessoal (ativos, 

inativos e pensionistas) e, desde a Constituição da República de 1988, é a que menos 

tem se conseguido, de fato, controlar. 

Nesta matéria não há medidas populares. Todas, em maior ou menor grau, 

devem provocar reações, mas, em compensação é a maior despesa nos Estados, 

Distrito Federal e Municípios. Ajustes neste grupo de despesas abriria espaço para 

retomada de investimentos. 

A Constituição federal contém diversos dispositivos que nunca foram 

regulamentados, em matéria de gestão de pessoas, muitos introduzidos pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998, a saber: 

Quadro 1. Dispositivos Constitucionais não regulamentados, em matéria de gestão de 
pessoas 

Matéria 
Instrumento 

Legal 
Necessário 

Dispositivo 
Constitucional 

relacionado 

Alcance das 
Medidas 

Fixação do Direito de Greve 
Lei 

CF/88 Art. 37, VII Todas as 
Esferas 

Perda do cargo público por 
insuficiência de desempenho 

Avaliação de desempenho dos 
servidores Públicos 

Lei 
Complementar 

CF/88 Art. 41, § 1º, III 

Todas as 
Esferas 

Demissão por excesso de 
despesa 

Lei 
CF/88 §§ do Art. 169 

Cada Esfera 
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Remuneração variável (não 
incorporável) vinculada a 
resultados 

Lei 
CF/88 Art. 37 § 8º e 

Art. 39 § 7º Cada Esfera 

Elaborado pelos autores. 

A regulamentaçãodo direito de greve no setor público é uma das principais 

medidas, pois, há muito tempo, este tem sido exercido de forma desmedida e sem 

nenhuma regra ou limite. Seus limites têm sido fixados pelo Poder Judiciário, nem 

sempre com coerência ou equilíbrio, p.ex., sem permitir o corte salarial dos dias 

parados, ou, greves sendo aprovadas por Assembleias, cujos participantes, em sua 

maioria, são aposentados. 

A perda do cargo público por insuficiência de desempenho é uma das medidas 

fundamentais para se alcançar produtividade dos servidores e qualidade nos serviços 

prestados pelo setor público; em boa medida o instituto da estabilidade tem sido 

interpretado incorretamente como “autorização Constitucional” para não se ter 

compromisso, dedicação ou resultado. 

Para que ocorra a perda do cargo público por insuficiência de desempenho, 

faz-se necessário que o servidor passe por processo justo, legal e impessoal de 

avaliação de desempenho individual periódica, com regras claras, previamente 

pactuadas e desafiadoras, garantindo-se, ainda, o contraditório e a ampla defesa. 

Outro dispositivo que já permitiria a redução de despesas com pessoal para os 

estados, Distrito Federal e municípios é demissão de por excesso de despesa, 

conforme previsto na Constituição, entretanto, os governantes têm optado por não o 

aplicar, e, quando não, promovem ajustes “criativos” na contabilidade governamental. 

No caso da União, impõe-se que seja criado limite de gastos com pessoal, 

como ocorre para as demais esferas, assim como, de endividamento. 

Por outro lado, a Constituição Federal, por meio da Emenda Constitucional 

nº19, de 1998, incluiu previsão do poder público implantar Remuneração variável (não 

incorporável) vinculada a resultados, por meio de Prêmio por Produtividade. 

Este instrumento, dependendo da forma como for adotado, pode ser um grande 

indutor a comportamentos aderente ao ajuste fiscal, pois o mesmo pode ser alinhado 
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à “Ampliação de Real de Receitas” ou à “Redução de Despesas Correntes”, e ao 

mesmo tempo, vinculado a metas, por equipe, previamente estipuladas, e ao efetivo 

exercício, inclusive como forma de combater o absenteísmo. 

Modelagem neste sentido foi adotada em 2003 pelo Governo do Estado de 

Minas Gerais, no âmbito do Choque de Gestão (CUNHA JUNIOR, 2004), modelo que, 

paulatinamente, foi sendo alterado até ser, na prática, extinto a partir de 2015. 

Entretanto, merece aprofundar-se no estudo de sua aplicação conjunta com o 

Subsídio, modalidade remuneratória adotada por diversas carreiras, p.ex., no âmbito 

federal por Auditor-Fiscal Receita Federal, Delegado, Perito e Agente da Polícia 

Federal, Analista de Planejamento e Orçamento, Analista de Finanças e Controle e 

Especialista em Política Pública e Gestão Governamental. Estas carreiras, de acordo 

com entrevistas realizadas em estudo de 2010, perderam performance com a adoção 

exclusiva do Subsídio, exatamente por terem perdido relevantes instrumentos de 

incentivo pecuniário à produtividade e qualidade (CUNHA JUNIOR, 2012).  

Um outro conjunto de medidas requer a alteração de leis vigentes, quais sejam: 

Quadro 2. Medidas em matéria de gestão de pessoas que necessitam de alteração 
de Leis vigentes 

Matéria 
Instrumento Legal 

Necessário 
Alcance das 

Medidas 

Revisão de Estatuto dos Servidores Públicos Lei Cada Esfera 

“Congelamento” Temporário das Promoções e 
Progressões em Carreiras 

Lei Cada Esfera 

Suspensão Temporária ou Permanente de 
Adicionais de Tempo de Serviço ou de 
Incorporação Remuneratório por Exercício de 
Cargos em Comissão ou Funções Gratificadas 

Lei ou Emenda à 
Constituição 

Estadual ou Lei 
Orgânica Municipal 

Cada Esfera 

Afastamento Voluntário Incentivado com 
possibilidade de Pedido de Demissão Voluntária 

Lei Cada Esfera 

Elaborado pelos autores. 

A maioria dos Estatutos vigentes nos Estados, Distrito Federal e municípios 

sofreu forte influência do marco legal federal.Os editados após 1990, da Lei Federal 

nº8.112, de 11 de dezembro de 1990; outros, mais antigos, da Lei, revogada, nº 1.711, 

de 28 de outubro de 1952. 
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Em ambos os casos, os marcos legais podem ser aperfeiçoados na busca da 

produtividade dos servidores, qualidade do serviço público e combate ao 

absenteísmo. 

Muitos dos entes fixaram direitos dos servidores públicos na Constituições 

Estaduais, ou Leis Orgânicas Municipais, p.ex., Estados de São Paulo e de Minas 

Gerais, situação que também demandaria revisão.  

A revisão das regras e características dos Estatutos do Servidores Públicos 

poderia vir a aumentar a produtividade ao mesmo tempo que poderia reduzir a 

demanda por mais servidores. 

Em tempos de crise, uma medida que poderia vir a ser adotada seria o 

“Congelamento” Temporário das Promoções e Progressões em Carreiras”, ou seja, 

por lei, suspender-se-ia o direito a promoção e progressão nas carreiras, enquanto 

houver desequilíbrio nas contas públicas – esta medida reduziria o crescimento 

vegetativo da folha de pagamento. 

Outra medida, que colaboraria para a desaceleração, ou, em conjunto com o 

congelamento acima mencionado, até interrupção, do crescimento vegetativo da folha 

de pagamento seria a suspensão, temporária ou permanente, de “Adicionais de 

Tempo de Serviço” e “Incorporação Remuneratório por Exercício de Cargos em 

Comissão ou Funções Gratificadas”.  

Esta medida foi adotada pela União nos anos 90, mas muitos estados e 

municípios contam com estes mecanismos na sua política de recursos humanos, o 

que incrementa a despesa de pessoal, muitas vezes dissociada dos serviços 

prestados à sociedade. 

Complementando este conjunto, poder-se-ia adotar um afastamento voluntário 

incentivado, uma espécie de licença temporária, na qual o servidor ao aderir ao 

programa recebe, antecipadamente, uma parcela de sua remuneração do período que 

se licenciará a título de incentivo (CUNHA JUNIOR, 2004). Esta medida poderia ser 

complementada com um programa de demissão voluntária (PDV). 
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Estas duas medidas são extremas, pois, normalmente, são os melhores 

servidores que aderem, visto que são os que têm maior capacidade de se arriscar no 

mercado, podendo comprometer a qualidade dos serviços prestados pelo Poder 

Público. 

Outras medidas para contenção ou redução das despesas de pessoal que 

poderiam ser adotadas exclusivamente por Decreto: 

Quadro 3. Medidas em matéria de gestão de pessoas que podem ser adotadas por 
Decreto 

Matéria 
Dispositivo 

Constitucional 
relacionado 

Alcance das Medidas 

Disponibilidade Remunerada com 
Vencimentos Proporcionais 

CF/88 Art. 40, § 9º e Art. 41, 
§ 3º 

Cada Esfera 

Estágio Probatório CF/88 Art. 41 caput e § 4º Cada Esfera 

Central de Administração de 
Pessoal Civil Compartilhada 

CF/88 Art. 84, VI, a 
Cada Esfera 

Extinção de Funções e Cargos 
Públicos (Efetivos ou em 
Comissão) Vagos 

CF/88 Art. 84, VI, b 
Cada Esfera 

Auditoria da Folha de Pagamento e 
dos Benefícios Concedidos 

- 
Cada Esfera 

Recadastramento, periódico, de 
Pessoal 

- 
Cada Esfera 

Dimensionamento, periódico, da 
Força de Trabalho de cada área 

- 
Cada Esfera 

Cotejamento de Cadastros de 
Servidores 

- 
Cada Esfera 

Elaborado pelos autores. 

Conforme destacado no quadro 3, dentre as medidas que podem ser adotadas 

por Decreto, que independem de marcos legais aprovados pelos parlamentos, 

relacionam-se: 

Disponibilidade remunerada com vencimentos proporcionais, na qual a 

remuneração é proporcional ao tempo de serviço de cada servidor, ou seja, servidores 

com menos tempo de serviço percebem valores proporcionalmente menores do que 

os servidores com tempo maior. 
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Esta medida deve ser adotada com cuidado, pois pode causar a 

desestruturação do setor público e piorar a qualidade dos serviços prestados. Já foi 

adotada pela União no início do Governo Collor, 1990, com efeitos nefastos, e sem a 

redução de custos almejada. 

Em relação ao estágio probatório, no qual o servidor concursado ainda não 

conta com a estabilidade, o Poder Público, nas três esferas, tem relegado a avaliação 

especial do desempenho a segundo plano. Sem considerar que esta será a força de 

trabalho que terá que ter produtividade, compromisso e produzir serviços públicos de 

qualidade. Quase ninguém tem sido desligado, mesmo que não se adeque ao Setor 

Público. 

Como nos últimos anos foram realizados inúmeros concursos públicos, 

promover a efetiva avaliação do desempenho dos aspirantes à estabilidade é uma 

medida gerencial importante, e que pode vir a acarretar redução de despesas. 

A adoção de Central de Administração de Pessoal Civil Compartilhada é uma 

possibilidade que algumas Prefeituras já experimentaram, de forma parcial ou integral. 

A mais comum é a centralização da Folha de Pagamento, mas poderia vir a ser 

adotada para todos os serviços relacionados a pessoal. Há um cuidado, entretanto, 

que deve ser tomado de modo que os servidores não tenham que se deslocar de seus 

postos de trabalho para resolver seus problemas, pois assim, seria mais uma razão 

para absenteísmo. 

Esta medida permitiria reduzir custos, inclusive com pessoal alocado para 

gestão de pessoas, bem como, ampliar o controle dos processos e a coibição de 

desvios. 

Algumas medidas que, em certos casos, trouxeram economias com despesas 

de pessoal são: “Auditoria da Folha de Pagamento e dos Benefícios 

Concedidos”;“Recadastramento, periódico, de Pessoal”;“Cotejamento de Cadastros”; 

e “Dimensionamento, periódico, da Força de Trabalho de cada área”. 

Como em muitos casos a vida funcional dos servidores não consta dos 

sistemas informatizados, muitos direitos, benefícios, promoções e progressões foram 

concedidos de forma equivocada, assim, a verificação individual das rubricas da folha 
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de pagamento cotejadas com seus fatos gerados pode gerar resultados positivos. 

Demonstra-se necessário periódico recadastramento de pessoal para aferição da 

compatibilidade entre condição de exercício, diretos e benefícios. 

Deveras importante o cotejo e integração de cadastros para verificar acúmulos 

de cargos entre União, Distrito Federal, Estados e Municípios, ou se o servidor que 

conste do cadastrão - ativo, inativo ou pensionista - realmente encontra-se em 

atividade ou ainda vivo. 

Tais medidas, em conjunto, fornecem insumos para a realização de 

dimensionamento da força de trabalho, tema caro ao setor público brasileiro. 

Por fim, outra medida necessária que requer avaliação sobre como efetivá-la é 

a implantação, de fato, do teto remuneratório, pois, na prática, o teto salarial não tem 

sido respeitado nas três esferas e nos três poderes, em especial, pelos membros do 

Poder Judiciário e do Ministério Público, sobretudo por decisões judiciais. 

3.2. MEDIDAS POSSÍVEIS NA GESTÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO 

Na esteira da Redução de Despesas, boa parte dos problemas de gestão de 

despesas de custeio é a prevalência de regras ruins. A exemplo, a Lei nº 8.666/93 não 

é adequada, em especial para serviços finalísticos (p.ex., Cadeia de Suprimentos na 

Assistência à Saúde). Por outro lado, qualquer alteração tem lobby significativo das 

empresas que atuam em obras e serviços de engenharia. 

Necessário investir na efetiva concentração de compras e racionalização dos 

recursos envolvidos. Não há cadastros nacionais e regionais de preços. Um órgão 

pode adquirir uma cadeira por “x” valor e o órgão que se lhe avizinha a 50 metros, no 

mesmo período, adquirir o mesmo bem por “x + x ou y” valor.  

Outra parte do problema é que a área de gestão de cadeia de suprimentos e 

logística não tem pessoal estruturado em carreira, como as áreas de planejamento, 
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orçamento, finanças, contabilidade e controle6.Apesar do grau de responsabilidade e 

risco, comumente o pessoal que atua nesta área é mal remunerado e tem qualificação 

não uniforme7. 

Há um conjunto de medidas que requerem a alteração de leis vigentes. 

Vejamos: 

Quadro 4. Medidas em matéria de gestão de despesas de custeio que requerem 
alteração de leis vigentes 

Matéria Instrumento 
Legal 

Necessário 

Dispositivo 
Constitucional 

relacionado 

Alcance 
das 

Medidas 

Alteração do regime de licitações 
e contratos de bens e outros 
serviços (que não obras e 
serviços de engenharia) 

Lei 

CF/88 Art. 37, XXI 
Todas as 
Esferas 

Alteração do regime de licitações 
e contratos de obras e serviços 
de engenharia 

Lei 

Estatuto Jurídico das Empresas 
Estatais 

Lei CF/88 Art. 173, § 1º 
Todas as 
Esferas 

Elaborado pelos autores. 

A revisão da Lei (nacional) nº 8.666/93 poderia ser realizada de forma integral 

e única, ou parcial, ou seja, em duas leis específicas.  

Atividades concorrenciais de atuação estatal necessitam ter garantidas 

autonomias e flexibilidades compatíveis com a realidade de suas áreas de atuação. 

Não é possível submeter instituições com finalidade econômicas a regimes de 

contratações como o disciplinado pela Lei nº 8.666/93 e esperar, dessas, retornos 

compatíveis com os investimentos que lhes são ofertados. 

Neste sentido, outro marco legal que aperfeiçoaria a o modelo de execução de 

despesas seria a promulgação da Lei que trata do Estatuto Jurídico das Empresas 

Estatais, prevista no art.173, § 1º da CF/88, aplicáveis às empresas públicas, das 

sociedades de economia mista e suas subsidiárias, que prevê regras próprias e 

                                            
6Como ocorre no Governo Federal e em alguns Estados e Municípios. 
7 Sempre há exceções. 
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específicas para estas entidades, assegurando-lhes autonomias compatíveis com o 

objeto de atuação, preservando o direto de acionistas, a confiabilidade e governança 

de sua gestão, blindando-as do aparelhamento político e de eventual dilapidação 

patrimonial. 

Merece aqui reprisar, também, medida prevista na área de pessoal, qual seja, 

a Remuneração variável (não incorporável) vinculada a resultados alcançados, bem 

como, a redução de despesas correntes. 

Outras medidas poderiam ser adotadas exclusivamente por Decreto de cada 

ente político administrativo, independentemente da adoção dos marcos legais 

supramencionados, quais sejam: 

 No caso de aquisição de bens e contratação de outros serviços, que não de 

engenharia, adotar procedimento de seleção para aquisição e contratação 

mediante processo de pregão, conjugado com ata de registro de preços, 

medida já adotada em diversos estados e municípios; 

 Implantar Central de Serviços Compartilhados com vistas a racionalização 

da gestão de Compras e Contratações e de Serviços da Administração 

Direta, é uma modelagem que a União, Distrito Federal e alguns Estados e 

Municípios adotaram, de forma parcial ou integral. Esta medida permitiria 

reduzir custos, inclusive com pessoal alocado para gestão dos processos, 

bem como, ampliar o controle dos processos e a coibição de desvios; 

 Adoção de prática, processos e instrumentos para monitoramento dos 

preços e o consumo de bens e serviços, tanto os praticados pela 

administração, quanto pelo mercado, subsidiando a redução constante dos 

mesmos; 

 Em casos excepcionais e extremos, a revisão compulsória de contratos 

administrativos e valores estabelecidos, com redução obrigatória de valor 

de percentual pré-definido (p.ex., 10% ou 15%), tanto com redução de 

preços unitários, quanto das quantidades contratadas, sem redução da 

qualidade, aplicando-se acentuadamente as cláusulas exorbitantes 

inerentes à Administração Pública. Esta medida já foi adotada por diversos 
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Estados e Municípios com resultados significativos (p.ex., Minas Gerais, em 

2003, Prefeitura de São Paulo, em 2005, Estado de São Paulo, em 2007); 

 Centralização do reconhecimento de dívida (no Órgão Central), de forma a 

vedar que sejam realizados serviços ou recebimentos de bens sem 

disponibilidade orçamentária (restringindo a atuação dos órgãos e 

entidades setoriais e seccionais); 

 Outra medida administrativa seria a integração dos sistemas de compras e 

contratações com e de orçamento e finanças (caso não esteja assim 

estruturado). Assim ocorreria, de fato, o controle do limite orçamentário; e, 

nenhuma compra ou contratação poderia ocorrer sem disponibilidade 

orçamentária; 

 Reestruturar sistemática de compras e contratações de bens e serviços, 

buscando racionalizar aquisições e contratações de bens e serviços, 

controle de estoques e gestão de contratos. 

3.3. PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 

Na direção da redução de despesas, e concomitante, alienação de ativos, a 

gestão do patrimônio imobiliário se apresenta como uma oportunidade ímpar. 

A gestão do patrimônio é uma das piores atividades administrativas dentro dos 

diversos Poderes Executivos. 

Nesta seara há dois caminhos paralelos, independentes, e que podem ser 

adotados de forma simultânea: 

 Alienação do Patrimônio não alocado para a utilização de Órgãos e 

Entidades (Ou Reservas Florestais e Indígenas e Unidades Militares), que 

depende de lei de cada ente político administrativo, gerando, assim, receita 

extraordinária, reduzindo despesas com administração manutenção e 

conservação; 

 Revisão dos espaços ocupados com unidades administrativas, reduzindo 

ou cancelando locações, priorizando-se a utilização de imóveis próprios. 
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Outras medidas que poderiam ser adotadas para a gestão patrimonial foram 

abordadas na revisão de despesas e custeio supracitadas, quais sejam:  

 Implantar Central de Gestão de Patrimônio Imobiliário (e de Locações de 

imóveis) Compartilhado (p.ex., no caso da União, mudar a forma da atuação 

da Secretaria de Patrimônio da União – SPU); 

 Adoção de prática, processos e instrumentos para monitoramento dos 

preços e áreas utilizadas próprias e locadas; 

 Renegociação e revisão compulsória dos valores estabelecidos em 

contratos, com redução obrigatória de valor. 

Por fim, assim como nas áreas de gestão de pessoal e da cadeia de 

suprimentos, faz-se necessário, em termo gerais, a adoção de carreiras fortes, com 

remuneração adequada e corpo qualificado. 

3.4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

A área de tecnologia de informação e comunicação é excelente para se adotar 

medidas de racionalização dos gastos e aumento da produtividade, entretanto, no 

setor público, tem demonstrado grande incapacidade de resposta, decorrente de 

orçamentos limitados que impedem a manutenção e atualização de parques de 

equipamentos, sistemas e pessoal, p.ex., Terceirização de Serviços; Gestão 

Eletrônica de Documentos; e Governo Eletrônico. 

A título de exemplo, observe-se os investimentos realizados em TIC pelo 

Sistema Bancário nas últimas décadas e os retornos em ganhos de produtividade e 

de redução de custos. 

Este tema por si só merece estudo(s) específico(s), mas resta deixar assinalado 

que TIC é fundamental para o incremento da produtividade e para redução de custos. 

A discussão precisa ser aprofundada. 

3.5. GESTÃO POR RESULTADOS 
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Uma ferramenta que merece destaque, pois pode impactar tanto Ampliação de 

Receitas quanto a Redução de Despesas e, ainda, gerar ganhos em produtividade de 

servidores e melhoria da qualidade dos serviços, é a gestão por resultados. 

Neste texto trataremos, de forma resumida e simplificada, gestão por resultados 

como sendo o processo de elaboração do planejamento e o seu alinhamento à 

execução tanto pelos dirigentes quanto pelo corpo funcional de órgãos e entidades, 

mediante a adoção de “Contratos de Gestão” e remuneração variável, vinculada aos 

resultados efetivamente alcançados. 

São componentes deste modelo: 

 Planejamento Governamental (com a priorização dos investimentos); 

 Contratos de Gestão (negociação, celebração, acompanhamento de 

indicadores e metas, em determinado período de tempo); 

 Autonomias Orçamentárias, Financeiras e Administrativas; 

 Remuneração Variável vinculada a Resultados, na forma de Prêmio por 

Produtividade (não incorporável à remuneração e aos proventos de 

aposentadorias e pensões); 

 Transparência e accountability. 

Este modelo tem como amparo os § 8º do art. 37 e o § 7º do art. 39 ambos da 

CF, de 1988, os quais foram incorporados em diversas Constituições Estaduais e Leis 

Orgânicas. 

Este modelo, associado ao ajuste fiscal mediante prêmios por produtividade, 

cujas fontes de financiamento sejam ampliação real de receitas e economias com 

despesas correntes, tem um grande potencial para ampliar a produtividade, melhorar 

a qualidade e catalisar o ajuste fiscal, para enfrentar a crise. 

No item 3.1, que trata da despesa de pessoal, e, no item 3.2, que trata de 

despesas de custeio, abordou-se a Remuneração variável (não incorporável) 

vinculada a resultados, que para não acarretar redução da oferta ou da qualidade dos 

serviços, necessita estar atrelado a resultados previamente pactuados, na forma de 

“Contrato de Gestão”. 
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O Governo do Estado de Minas Gerais, em 2003, adotou este modelo (CUNHA 

JUNIOR, 2004).O Governo do Estado de São Paulo, de forma diversa, entre 2007 e 

2010, adotou sistemática de remuneração variável vinculada a resultados. A União, 

em 2009, colocou em Consulta Pública marco legal para regulamentar estes 

dispositivos constitucionais, tendo como instrumento base “Contrato de Desempenho 

Institucional”, que, entretanto, não se converteu em Lei. 

3.6. OUTRAS MEDIDAS GERENCIAIS PARA REDUÇÃO DAS DESPESAS 
CORRENTES E PARA A QUALIFICAÇÃO GERENCIAL DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Cada um dos temas a seguir citados mereceriam textos específicos dada sua 

relevância, mas, por limitações de espaço, serão apenas aqui mencionados. 

 Redução da Estrutura Administrativa (Direta, Autárquica e Fundacional) - 

Racionalização do modelo de gestão do setor público; 

 Privatizações; 

 Fusões e Extinções; 

 Parcerias Público-Privada e Concessões; 

 Parcerias com o terceiro setor (Organizações Sociais, Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público etc.); 

 Adoção de espaços de compartilhamento de serviços (da União, dos 

Estados, Distrito Federal e Municípios) para o cidadão, p.ex., Poupatempo, 

UAI, Hora Certa, Na Hora etc.; 

 Revisão dos modelos de controles internos externos. 

4. MEDIDAS MAIS PROFUNDAS PARA REDUÇÃO DE DESPESAS 

Há medidas ainda mais profundas que somente a União pode adotar e que tem 

repercussão nas três esferas, pois requerem emenda à Constituição Federal. 

Dentre as inúmeras alternativas possíveis, neste texto, por limitação de espaço 

iremos citar apenas as principais: 
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Remuneração variável (não incorporável) vinculada a resultados para careiras 

que remuneram-sepor subsídio8, de forma a permitir que sejam instituídos prêmios 

por ampliação de real de receitas ou redução de despesas correntes. Atualmente, há 

entendimento contraditório se é, ou não, possível perceber subsídio 

concomitantemente com prêmio por produtividade, em especial, se este for decorrente 

de contrato de resultado. 

Incluir previsão, de que, no caso de desequilíbrio fiscal, possa haver redução 

de remuneração de pessoal (ativo, inativo e pensionistas) por excesso de despesas. 

Uma das possibilidades seria a redução proporcional de remuneração (com ou sem 

redução de jornada para os ativos), esta medida apesar de excepcionalíssima, poderia 

ser adotada, temporariamente, até que houvesse ajuste das contas. 

É importante, ainda, rediscutir a abrangência da estabilidade no setor público. 

Para quais atividades demonstram-se essenciais tais prerrogativas? Eficiência se 

compatibiliza com estabilidade irrestrita de regimes estatutários? Poder-se-ia refletir 

sobre a revisão parcial do instituto da estabilidade, previsto no art. 41 da CF/88, para 

os cargos que executem atividades não exclusivas de estado - poderia ser 

flexibilizada, de forma temporária ou permanente.  

Caso ocorra de forma permanente, a medida poderia ser a criação de Regime 

de Emprego Público, que foi objeto da Emenda Constitucional nº 19/1998, ao alterar 

o caput do art. 39, suprimida pela ADI 2.135-4 STF por vício processual. 

Seria excluída da medida os cargos que exerçam poder de polícia judicial e 

administrativa (p.ex., Magistrados, Promotores, Polícia, Receita etc.) e atividades 

exclusivas de estado (Diplomacia), considerando que os Militares já dispõem de 

regime próprio distinto. 

Esta medida, apesar de discutida em momento de crise, pode ser um bom 

instrumento gerencial para melhorar a performance do serviço público, e seus 

servidores. 

                                            
8Parcela única, CF/88 Art. 39, § 4º e § 8º. 
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5. CONCLUSÕES  

As crises econômica e fiscal que atingem o Estado brasileiro na atualidade 

requerem atuação imediata, planejada e efetiva para que sejam superadas, de modo 

a restabelecer a sua capacidade de realizar investimentos e cumprir sua finalidade 

precípua de forma responsável, evitando-se, contudo, penalizar os cidadãos com 

aumento de tributos ou com cortes expressivos em programas públicos de alto 

impacto social.  

Diante do preocupante quadro ora apresentado nesse artigo, questionou-se: 

como sair da crise? São contribuições para resposta a assertiva de que o caminho 

passa por 04 grandes linhas de atuação: a) ampliação de receitas; b) redução de 

despesas; c) alienação de ativos ou cessão de direitos; e d) crescimento econômico; 

sendo que, no presente artigo, foram propostas medidas gerenciais-administrativas 

para as três primeiras. 

Além da proposição de diversas medidas já explicitadas, para as três esferas 

federativas, algumas outras podem ser adotadas, mas requerem coragem e 

articulação política, visto que demandam aprovação de emendas constitucionais. 

Fato que há um custo político elevado para a efetivação de diversas das 

medidas propostas, sendo, todavia, necessária a releitura e adoção de um Pacto 

Federativo que envolva União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com respectivos 

agentes políticos, em um processo nacional de racionalização de despesas e 

otimização de desempenho. 

Afinal, um Estado forte, democrático e de direito não deve prescindir de ser 

transparente, accountable e eficiente. 
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