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RESUMO 

 

Analisa-se a avaliação periódica de desempenho dos servidores públicos como 

instrumento de busca pela eficiência na Administração Pública.  Diante das queixas 

advindas da sociedade em relação à qualidade dos serviços públicos, bem como das 

muitas críticas que apontam a estabilidade dos servidores como uma das principais 

causas dessa situação, principalmente pela proteção dada aos servidores relapsos e 

desidiosos, verificou-se a necessidade da produção e publicação deste trabalho. Para 

tanto, foi escolhido como procedimento metodológico pesquisa do tipo bibliográfica. 

Diante do exposto, busca-se analisar de que forma a avaliação periódica de desempenho 

dos servidores públicos pode, de fato, contribuir para a consecução de uma gestão 

pública mais eficiente, sem contudo desconsiderar o papel fundamental da garantia 

funcional de estabilidade desses agentes. 

 

Palavras-chave: Administração Pública. Eficiência. Estabilidade dos servidores 

públicos. Avaliação Periódica de desempenho.  



 

 

ABSTRACT 

 

It is analyzed the periodic evaluation of the performance of public servants as an 

instrument of search for efficiency in Public Administration. In the face of complaints 

from society regarding the quality of public services, as well as the many criticisms that 

point to the stability of servers as one of the main causes of this situation, mainly due to 

the protection given to relapsed and sloppy servers, it was verified the necessity of 

production and publication of this work. For that, a bibliographic type was chosen as 

methodological procedure. In view of the above, it is sought to analyze how the periodic 

performance evaluation of public servants can, in fact, contribute to the achievement of 

a more efficient public management, without however disregarding the fundamental 

role of the functional guarantee of stability of these agents. 

 

Keywords: Public administration. Efficiency. Stability of public servants. Periodic 

Performance Evaluation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em um ambiente globalizado, marcado pela competitividade e a dinâmica 

da informação, as organizações precisam utilizar seus recursos da melhor forma a fim 

de alcançarem seus objetivos. Como responsáveis pelos ativos mais valiosos das 

organizações, a área de gestão de pessoas desempenha um papel fundamental para a 

sobrevivência delas por meio do melhor aproveitamento do potencial de seus 

colaboradores, e o controle desse processo se dá pela aplicação da sistemática de 

avaliação de desempenho. 

De forma geral, por avaliação de desempenho pode-se entender a ferramenta 

estratégica que permite verificar o quão próximo do desempenho esperado está o 

desempenho realizado. No contexto das organizações estatais, a Emenda Constitucional 

nº 19/98, diante da necessidade de uma atuação mais eficiente da Administração 

Pública, instituiu a avaliação periódica de desempenho dos servidores no âmbito do 

serviço público. 

Ao inserir a eficiência no rol dos princípios que regem a Administração 

Pública, o legislador reformador acrescentou às hipóteses de perda de cargo público dos 

servidores estáveis a insuficiência de desempenho, a ser constatada por meio de 

avaliação periódica.  

O destinatário, portanto, visado pela edição dessa norma, inserida no âmbito 

da reforma administrativa do Estado, eram os servidores relapsos e negligentes, que não 

exercem satisfatoriamente suas funções, gerando queixas históricas, por parte da 

população, pela má qualidade na prestação dos serviços públicos. 

Nesse contexto, o legislador reformador buscou flexibilizar a estabilidade 

dos servidores públicos a fim de atender às necessidades sociais de serviços públicos 

mais eficientes e de melhor qualidade. 

Diante das especificidades inerentes ao cotidiano das repartições públicas, 

entretanto, cuja atuação está sujeita a toda sorte de interesses dos diferentes atores 

sociais, é preciso considerar também a importância do instituto da estabilidade dos 

servidores públicos para que o Estado bem desenvolva suas funções. 
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Nesse sentido, a relevância desse trabalho reside na necessidade de se 

discutir em que termos a avaliação periódica de desempenho dos servidores públicos 

pode, de fato, contribuir para a consecução de uma gestão pública mais eficiente, sem 

contudo desconsiderar o papel fundamental da garantia funcional de estabilidade desses 

agentes. 

É oportuno registrar, ademais, que o momento por que passa nosso país – 

com tantas discussões sobre excesso de gastos da máquina pública com pessoal e 

custeio e do baixo retorno à sociedade – é propício ao levantamento das questões sobre 

as quais lança luz esse trabalho, sobretudo com a apresentação e discussão, no 

Congresso Nacional, do Projeto de Lei nº 116/2017 (PLS nº 116/17), de autoria da 

senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE), que visa regulamentar, após quase 20 anos, 

o procedimento de avaliação periódica de desempenho como hipótese de perda do cargo 

público do servidor estável (CF/88, art. 41, § 1º, III). 

Todavia, é essencial, nesse processo, não se deixar levar pela ânsia de 

preencher essa lacuna normativa sem antes analisar os possíveis efeitos advindos de 

uma implantação, no serviço público, de um procedimento de avaliação de desempenho 

sem a devida fundamentação em bases sólidas, sem critérios, indicadores precisos e 

avaliadores imparciais, sob pena de se desestruturar ainda mais a máquina pública no 

Brasil. 

Portanto, buscou-se, nesse trabalho, reunir dados/informações com o 

propósito de verificar de que forma a aplicação da avaliação periódica de desempenho, 

utilizada como instrumento de mitigação da garantia de estabilidade dos servidores 

públicos, pode contribuir para uma atuação mais eficiente da Administração Pública no 

Brasil, que possa se refletir em serviços públicos de melhor qualidade oferecidos à 

população. 

Para tanto, essa pesquisa tem como objetivos específicos: descrever o 

significado do Princípio da Eficiência na Administração Pública no Brasil; analisar a 

importância da estabilidade funcional para o servidor público; apontar os prejuízos de 

um desvirtuamento da finalidade do mecanismo de avaliação periódica de desempenho 

no Serviço Público e apresentar sugestões para que a avaliação periódica de 
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desempenho de servidores públicos cumpra sua finalidade de tornar a Administração 

Pública mais eficiente. 

Para o desenvolvimento do presente trabalho são utilizadas pesquisas 

bibliográficas, sendo classificadas como exploratórias, por sua vez, por proporcionar 

maior familiaridade com o problema, tornando-o explícito ou construindo hipóteses 

sobre ele por meio principalmente do levantamento bibliográfico. A pesquisa 

bibliográfica baseou-se no uso de materiais já elaborados: livros, artigos científicos, 

revistas, documentos eletrônicos e dicionários, na busca e alocação de conhecimento 

sobre a avaliação periódica de desempenho no Setor Público, correlacionando tal saber 

com abordagens já trabalhadas por outros autores. 

Por fim, esse trabalho de conclusão de curso estrutura-se em cinco capítulos, 

apresentando-se: no primeiro, essa introdução; no segundo, os aspectos gerais da 

Administração Pública no Brasil, baseados em vários autores, além dos princípios que 

regem a sua atuação, dando ênfase ao da eficiência. No terceiro capítulo é feita uma 

abordagem geral da estabilidade do servidor público, destacando-se sua origem, 

fundamentos e as formas com que foi tratada nas diferentes Constituições brasileiras. 

No quarto capítulo, é abordada a ferramenta da avaliação de desempenho, dando ênfase 

ao contexto de sua aplicação no serviço público, por meio da apresentação do PLS nº 

116/17. No quinto, e último capítulo, são apresentados os aspectos positivos e negativos 

da avaliação periódica de desempenho do servidor público. 
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2 A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL 

 

A Administração é a área do conhecimento humano que estuda as 

organizações, e seu surgimento remonta ao ano 5.000 a.C. A ideia central presente no 

ato de administrar é a ação humana racionalmente planejada visando o alcance de 

determinados objetivos desejados (PALUDO, 2010). 

A busca pelo bem comum de uma coletividade (povo), situada em 

determinado território, e sujeita a um governo, levou à criação de uma organização 

chamada Estado. Esse, como forma de organização social, se estrutura em um 

“organismo” conhecido como Administração Pública, cujo conceito, pela abrangência, 

abordar-se-á adiante na visão de diferentes autores. 

 

2.1 Aspectos gerais 

 

Segundo Paludo (2010) a Administração Pública é todo o aparato estatal 

constituído por entes, órgãos e agentes públicos que, de forma organizada e planejada, 

age em busca do bem estar de uma determinada coletividade.  

Na visão de Moraes (2017), a Administração Pública deve ser conceituada 

de duas formas distintas: objetivamente, como a atividade concreta e imediata 

desenvolvida para a consecução do interesse público; e subjetivamente, como o 

conjunto de pessoas jurídicas e órgãos aos quais a lei atribui a responsabilidade pela 

função administrativa do Estado. 

Para Souza (2010, p.10), a Administração Pública proporciona estruturar o 

Estado, dotando-o de capacidade para gerir os bens, serviços e interesses públicos, a fim 

de que sejam atendidos os anseios da coletividade administrada. Para o autor, a 

Administração Pública permite a: 

[...] defesa, conservação e aprimoramento dos bens, serviços e interesses da 
coletividade. Assim sendo, impõe-se ao administrador público a obrigação de 
cumprir fielmente os preceitos do Direito e da moral administrativa que 
regem a sua atuação. Ao ser investido em função ou cargo público, todo 
agente do poder assume para com a coletividade o compromisso de bem 
servi-la. 
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Como se pode depreender desses ensinamentos, a Administração Pública é 

aplicada no desenvolvimento e execução da função administrativa do Estado, por meio 

da qual são adotadas as medidas apropriadas ao atendimento do interesse público 

previamente definido pelas instituições políticas de cúpula, sob a égide da Lei Maior do 

Estado, utilizando-se, para tanto, da estrutura administrativa estatal. Evidentemente, sua 

aplicação tem como finalidade dar cumprimento aos comandos normativos para 

realização dos fins públicos pelo Estado. 

Nesse sentido, a Administração Pública funciona como um organismo 

formado por diversos órgãos que – por meio de atividades de planejamento, 

organização, direção, coordenação e controle – prestam serviços públicos visando à 

consecução do bem comum dos seus administrados. Cita-se, como exemplo, o sistema 

de prestação de serviços públicos de saúde de um município. Nesse caso, a Secretaria de 

Saúde é o órgão do Município incumbido de desenvolver as políticas públicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde da 

comunidade, promovendo, dessa forma, o seu bem estar. 

Como bem nos assegura Souza (2010, p. 9), a Administração Pública é o 

conjunto harmônico de princípios jurídicos, que regem órgãos, agentes e atividades 

públicas, para realizar os fins desejados pelo Estado. É a atividade desenvolvida pelo 

Estado ou seus delegados, sob o regime de Direito Público, destinada a atender de modo 

direto e imediato, às necessidades da coletividade. Nesse sentido, a Administração 

Pública permite a concretização dos anseios de uma população. 

No que se refere à Administração Pública, Meirelles (1998) leciona que 

consiste em um conjunto de órgãos instituídos para consecução dos objetivos do 

Governo. O autor (1998, p. 66) explica ainda que se trata do: 

[...] conjunto das funções necessárias aos serviços públicos em geral; em 
acepção operacional, é o desempenho perene e sistemático, legal e técnico, 
dos serviços próprios do Estado ou por ele assumidos em benefício da 
coletividade. 

Na lição de Paludo (2010, p. 21): 

A Administração compreende todo o aparato existente [...] à disposição dos 
governos para a realização de seus objetivos políticos e do objetivo maior e 
primordial do Estado: a promoção do bem comum da coletividade. 
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Por todo o exposto, pode-se definir a Administração Pública no Brasil como 

o meio pelo qual se faz possível o alcance dos objetivos fundamentais da República 

indicados na Carta Magna; e os servidores públicos como os agentes responsáveis pela 

execução das políticas públicas que propiciam a materialização desse intento. 

Destarte, como toda organização, a Administração Pública também precisa 

ser bem administrada a fim de realizar seus propósitos com os recursos humanos, 

materiais, financeiros e tecnológicos disponíveis. Ao tratar especificamente dos recursos 

humanos, categoria na qual estão inseridos os servidores públicos, Chiavenato (2003) 

ensina que a função de administrar é essencial para que a coordenação do esforço 

humano possa resultar no alcance dos objetivos comuns. 

Logo, é importante compreender que todo o funcionamento do aparato 

estatal, bem como a concretização dos seus objetivos, somente são possíveis com a 

participação de agentes públicos capacitados, treinados e motivados para o exercício de 

suas funções. É fundamental, ainda, que esses agentes tenham segurança para cumprir 

seus deveres frente às perseguições e retaliações a que estão expostos quando suas ações 

vão de encontro a interesses escusos.  

 

2.2 Princípios da Administração Pública 

 

A Administração Pública, como objeto de incidência da ciência jurídica, 

tem por fundamento princípios que a regem, ou seja, que delineiam sua atuação.  

Como base da atuação da máquina estatal, os princípios servem para o 

controle dos atos administrativos praticados pelos agentes públicos. Esses princípios 

constituem “[...] os fundamentos da ação administrativa, ou, por outras palavras, os 

sustentáculos da atividade pública” (MEIRELLES, 1998, p. 86). 

É necessário, contudo, estabelecer uma distinção entre princípios e regras, 

visto que não se deve analisar de forma uniforme conceitos distintos1. Assim, pode-se 

                                            

1
 Da análise das regras e princípios, não se pode afirmar que um tem mais valor que o outro, visto que 

esses dois tipos de normas desempenham funções distintas e ao mesmo tempo complementares. Um 
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considerar que princípios são normas gerais coercitivas que orientam a atuação do 

indivíduo; ao passo que regras são dispositivos que determinam o modo que o indivíduo 

deve agir diante de uma situação concreta (CARVALHO, 2017). 

Na lição de Ávila (2010, p. 38), os princípios são: 

[...] normas imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas e com 
pretensão de complementaridade ede parcialidade, para cuja aplicação 
demandam uma avaliação da correlação entre o estado de coisas a ser 
promovido e os efeitos decorrentes da conduta havida como necessária à sua 
promoção. 

Por sua vez, regras são normas que descrevem um comportamento, 

delimitando o que é ou não permitido. Assim, pode-se concluir que são mais rígidas. 

Nas palavras de Ávila (2010, p. 40), as regras são: 

[...] normas imediatamente descritivas, primariamente retrospectivas e com 
pretensão de decidibilidade e abrangência, para cuja aplicação exigem a 
avaliação da correspondência, sempre centrada na finalidade que lhe dá 
suporte ou nos princípios que lhe são axiologicamente sobrejacentes, entre a 
construção conceitual da descrição normativa e a construção conceitual dos 
fatos. 

Dessa forma, os princípios estabelecem, de forma abstrata, o sentido geral 

de atuação da Administração Pública, servindo, assim, de balizador para os atos 

administrativos a serem praticados por agentes públicos. Noutro giro, as regras definem 

quando e como a Administração deve agir em decorrência de uma determinada situação 

que reclama sua atuação, ou seja, determinam o momento e a forma de agir da 

Administração. 

Alexandrino e Paulo (2007), entretanto, esclarecem que diversas leis citam 

ou enumeram princípios administrativos; e que todos esses, evidentemente, estão 

expressos ou são decorrência lógica das disposições constitucionais referentes à atuação 

da Administração Pública em geral. Exemplo desse fenômeno é a Lei nº 9.784/99, que 

trata dos processos administrativos no âmbito da Administração Pública, e traz, em seu 
                                                                                                                                

sistema jurídico composto exclusivamente por regras teria mais rigidez, porém não permitiria soluções 

em determinados casos particulares; de igual modo, um sistema em que somente existissem princípios 

seria por demais flexível, faltando-lhe a clareza necessária para a solução dos casos concretos (ÁVILA, 

2013). 
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art. 2º, um rol de princípios norteadores da Administração Pública, a saber: legalidade, 

finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, 

contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. 

Vencido esse ponto, passa-se àanálise dos princípios fundamentais da 

Administração Pública, os quais se encontram insculpidos, explicita ou implicitamente, 

no texto da Constituição Federal de 1988. Dentre eles, destacam-se aqueles previstos 

expressamente no caput do art. 37 da CF/88, os quais, após a promulgação da EC 19/98, 

são: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (este último 

acrescido pela referida Emenda). 

O Princípio da Legalidade diz que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar 

de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (artigo 5º, inciso II, da Constituição 

Federal). O principio da legalidade é uma garantia para o gestor público, pois todos os 

atos da administração pública deverão estar respaldados em lei, limitando a atuação dos 

Entes Federados, visando à proteção da sociedade em relação ao abuso de poder. 

Meirelles (1998, p. 86) discorre sobre o princípio da legalidade no contexto 

da Administração Pública, afirmando que: 

A legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), significa 
que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito 
aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode 
afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a 
responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. 

O Principio da Moralidade, segundo Di Pietro (2017, p. 362) “[...] exige da 

Administração comportamento não apenas lícito, mas também consoante com a moral, 

os bons costumes, as regras de boa administração, os princípios de justiça e de 

equidade, a ideia comum de honestidade”. Ao gestor público, portanto, não lhe basta 

cumprir os estritos termos da lei, é necessário que seus atos sejam verdadeiramente 

adequados à moralidade administrativa e aos padrões éticos de conduta que orientem 

sua realização. 

O Artigo 5º da Constituição Federal assegura que todos são iguais perante a 

Lei, sem distinção de qualquer natureza. O Princípio da Impessoalidade vem, pois, 

garantir a lisura e imparcialidade nos atos públicos, sem proteção, favoritismo ou 

perseguições. 
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Segundo Carvalho (2017, p. 70), o princípio da impessoalidade: 

[...] se traduz na ideia de que a atuação do agente público deve-se pautar pela 
busca dos interesses da coletividade, não visando a beneficiar ou prejudicar 
ninguém em especial - ou seja, a norma prega a não discriminação das 
condutas administrativas que não devem ter como mote a pessoa que será 
atingida pelo seu ato. Com efeito, o princípio da impessoalidade reflete a 
necessidade de uma atuação que não discrimina as pessoas, seja para 
benefício ou para prejuízo. 

 

O princípio da publicidade, para Meirelles (1998), trata-se de requisito de 

eficácia e moralidade do ato administrativo. A gestão pública tem obrigação de dar 

ampla transparência a todos os atos que praticar, além de fornecer todas as informações 

solicitadas pelos particulares, pois, como regra geral, nenhum ato administrativo pode 

ser sigiloso. 

Para Carvalho (2017, p. 74): 

[...] a principal finalidade do princípio da publicidade é o conhecimento 
público acerca das atividades praticadas no exercício da função 
administrativa. Em um estado democrático de Direito, não se pode admitir 
que assuntos da Administração, que são do interesse de todos, sejam 
ocultados. A publicidade tem grande abrangência, não só pela divulgação 
oficial, mas também para conhecimento e fiscalização interna de seus 
agentes. 

 

O princípio da eficiência, por sua vez, atribui ao gestor público a 

responsabilidade de que os atos realizados pela administração pública deverão ser 

realizados com agilidade, perfeição e economia, com resultado satisfatório dos serviços 

prestados à sociedade. 

Por estar mais diretamente ligado à discussão sobre a avaliação de 

desempenho como forma de mitigação da garantia de estabilidade do servidor público, o 

tópico seguinte dedica-se exclusivamente à eficiência na administração pública. 

 

2.3 A eficiência na Administração Pública 

 

A forma de administrar a coisa pública mudou ao longo dos anos, sendo 

possível distinguir três modelos de Administração Pública dentro dessa perspectiva 
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histórico-evolutiva: a administração patrimonialista, a administração burocrática e a 

administração gerencial. 

 

2.3.1 Evolução histórica 

 

O patrimonialismo foi o primeiro modelo de administração do Estado, sendo 

adotado, mesmo que de forma desorganizada, em boa parte do mundo nas monarquias 

absolutistas do século XVI ao XIX. Nele não havia distinção entre o patrimônio público 

e o privado do soberano2 e, em face disso, a corrupção e o nepotismo foram traços 

marcantes desse tipo de administração (PALUDO, 2010). 

No modelo patrimonialista não existiam carreiras organizadas no serviço 

público e os cargos eram todos de livre nomeação e exoneração do soberano, que os 

direcionavam a parentes, amigos da família ou como moeda em troca por favores. 

Assim, não havia garantias em prol dos executores da função estatal, pois os agentes 

ocupantes dos cargos públicos estavam suscetíveis ao livre arbítrio do soberano 

(PALUDO, 2010). Entretanto, como esses servidores eram nomeados pelo rei, gozavam 

e usufruíam de sua total confiança, tal fato os credenciavam a agir como um tirano 

dentro de suas atribuições.  

No patrimonialismo os cargos públicos denominavam-se prebendas ou 

sinecuras, e quem os exerciam gozava de status da nobreza real. Nas palavras do autor, 

“quem detinha um cargo público o considerava como um bem próprio de caráter 

hereditário (passava de geração para geração)” (PALUDO, 2010, p. 52). 

Para o autor, esse modelo de Administração Pública perdurou nos Estados, 

de forma predominante, até a segunda metade do século XIX, quando o surgimento de 

grandes organizações, o processo de industrialização e as demandas sociais emergentes 

forçaram os governos a adotar um novo modelo de administrar o Estado capaz de 

responder aos anseios da sociedade. No Brasil, o Estado ainda teria a incumbência de 

alavancar o processo de desenvolvimento social3. 

                                            

2 O termo “soberano” designa a maior autoridade do Estado no exercício do poder. Num passado mais 
distante, essa autoridade correspondia à figura do rei. 

3 Enquanto no mundo a burocracia surge envolta ao capitalismo e à democracia, no Brasil ela surge no 
período militar e se desenvolve em plena ditadura (PALUDO, 2010, p. 58). 
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Nascia, assim, o modelo burocrático de Administração Pública, cujos 

princípios eram: a profissionalização, a ideia de carreira, a hierarquia funcional, a 

impessoalidade e o formalismo. A ideia era implantar controles administrativos a priori 

para evitar a corrupção e o nepotismo.  

No Brasil, o modelo de administração burocrática emergiu a partir dos anos 

1930, quando a Administração Pública passou por um processo de racionalização que 

levou à criação das primeiras carreiras burocráticas e à adoção do concurso público 

como forma de acesso aos cargos públicos (CHIAVENATO, 2006). 

Para Pereira e Spink (2006), entretanto, o modelo burocrático era lento, caro 

e ineficiente, e, apesar dos avanços promovidos na contenção das práticas de corrupção 

e nepotismo, surgiram novas modalidades de apropriação privada do patrimônio 

público, a exemplo dos funcionários públicos, que eram muitas vezes ineficientes no 

trabalho, mas se mantinham protegidos por leis ou costumes que lhes garantiam a 

estabilidade no emprego. 

No ponto de vista desses autores: 

A estabilidade dos funcionários é uma característica das administrações 
burocráticas. Foi um meio adequado de proteger os funcionários e o próprio 
Estado contra as práticas patrimonialistas que eram dominantes nos regimes 
pré-capitalistas. No Brasil, por exemplo, havia, durante o Império, a prática 
da ‘derrubada’. Quando caía o governo, eram demitidos não só os portadores 
de cargos de direção, mas também muitos dos funcionários comuns 
(PEREIRA e SPINK, 2006, n.p). 

Diante disso, no século XX, quando o Estado ampliou seu papel social e 

econômico, a estratégia básica adotada pela administração pública burocrática provou 

ser inadequada. Nesse contexto, surgia uma nova forma de administração que, na visão 

de Pereira e Spink (2006, n.p): 

[…] tomou de empréstimo os imensos avanços por que passaram, no século 
XX, as empresas de administração de negócios, sem contudo perder a 
característica específica que a faz ser administração pública: uma 
administração que não visa ao lucro, mas à satisfação do interesse público. 

É necessário destacar, entretanto, que o modelo gerencial, apesar de ser 

considerado um avanço e, de certa forma, um rompimento com a administração pública 

burocrática, não abandonou todos os seus princípios. Pelo contrário, a administração 

gerencial pode ser considerada uma evolução da administração burocrática, visto que se 
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apoia em muitas das suas ideias, embora flexibilize alguns dos seus princípios, como é o 

caso da avaliação constante de desempenho dos servidores públicos, que reforça a 

premissa fundamental de profissionalização do serviço público, porém concentrando-se 

não mais nos processos, mas sim nos resultados. 

 

2.3.2 Aspectos gerais 

 

Dessa forma, para fazer frente ao mundo globalizado e dinâmico, em que a 

informação assume um papel essencial no contexto das relações sociais, atualmente a 

Administração Pública desenvolve suas atividades por meio do modelo gerencial. Esse 

modelo é inspirado na administração de empresas, mas adaptado às particularidades da 

Administração Pública, e objetiva, segundo Mazza (2016, p. 56), “[...] atribuir maior 

agilidade e eficiência na atuação administrativa, enfatizando a obtenção de resultados, 

em detrimento de processos e ritos, e estimulando a participação popular na gestão 

pública”. 

Enquanto a administração burocrática era autorreferente e concentrada no 

processo, a administração gerencial é orientada para o cidadão e para a obtenção de 

resultados.  

Segundo Pereira e Spink (2006), para que se possa controlar esses 

resultados é necessário que políticos e funcionários públicos mereçam pelo menos certo 

grau de confiança, suficiente para permitir a delegação de tarefas e a definição, pelo 

gestor, dos meios adequados ao cumprimento das metas fixadas, por meio de um rígido 

controle sobre o desempenho, aferido mediante indicadores. 

É importante, contudo, anotar a esclarecedora lição de Mazza (2016) a 

respeito da relação entre o princípio da eficiência e a lógica de administrar da iniciativa 

privada. Para ele, o Estado não é uma empresa, portanto não tem o objetivo de buscar o 

lucro. Dessa forma, o princípio da eficiência deve sempre ser analisado em conjunto 

com os demais princípios do Direito Administrativo. Assim, seu conteúdo jurídico 

consiste em obrigar a Administração a buscar os melhores resultados por meio da 

aplicação da lei. 

É imperioso salientar ainda que um dos principais marcos da implantação do 

modelo gerencial de Administração Pública no Brasil foi a promulgação da Emenda 
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Constitucional nº 19/98, a qual acrescentou ao art. 37, caput, da Constituição Federal, o 

princípio da eficiência. Esse princípio incorporou à Administração valores como 

economicidade, redução de desperdícios, qualidade, rapidez, produtividade e 

rendimento funcional (MAZZA, 2016). 

Na visão de Carvalho Filho (2017, p. 53), o núcleo do princípio da 

eficiência é: 

[...] a procura de produtividade e economicidade e, o que é mais importante, a 
exigência de reduzir os desperdícios de dinheiro público, o que impõe a 
execução dos serviços públicos com presteza, perfeição e rendimento 
funcional. Há vários aspectos a serem considerados dentro do princípio, 
como a produtividade e economicidade, qualidade, celeridade e presteza e 
desburocratização e flexibilização. 

 

Nesse sentido, é possível perceber que o princípio da eficiência nasceu de 

um descontentamento, por parte da sociedade, quanto à prestação dos serviços públicos 

pelo Estado. Como qualidade do bom administrador, a eficiência impõe à 

Administração o dever de agir de forma rápida e precisa, com o objetivo de produzir 

resultados que venham satisfazer as necessidades da população (MEDAUAR, 2001, p. 

152 e 153). 

O conceito de eficiência na administração pública deve abranger também 

toda a organização da estrutura administrativa, bem como a forma de agir, a conduta 

concreta dos agentes públicos que ficam vinculados à realização de determinada 

finalidade de agir da própria administração pública em favor dos administrados. Agindo 

assim, deverá coordenar os esforços relativos aos custos financeiros de determinada 

atuação administrativa com os respectivos interesses legítimos das partes envolvidas e 

de toda a coletividade, visando deste modo à realização dos fins da forma mais 

satisfatória possível (MIRAGEM, 2011, p. 40). 

Sendo assim, o servidor público também deverá agir em estrita 

conformidade com as diretrizes da eficiência e desempenhar suas funções de forma 

célere para entregar o resultado que os usuários necessitam. Todavia, nunca deverá 

eximir-se, em nome da rápida prestação, de realizar um serviço com qualidade, presteza 

e eficácia. 
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Diante do exposto, fica claro o entendimento de que o princípio da 

eficiência compreende tanto o modo de agir do agente público como a maneira de 

organizar, disciplinar e estruturar a Administração Pública, sempre com o objetivo de 

atingir os melhores resultados na prestação dos serviços públicos à coletividade. 

Para tanto, podem ser usados indicadores como forma de controle e 

aperfeiçoamento da atuação da Administração Pública, a exemplo do tempo de duração 

dos processos (judiciais e administrativos)4 em trâmite nas repartições públicas e, no 

caso particular dos servidores públicos, a avaliação periódica de desempenho. 

  

                                            

4 O princípio da razoável duração do processo foi inserido pela Emenda Constitucional nº 45/2004 dentro 
das garantias fundamentais asseguradas a cada indivíduo, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da 
CF/88, com o seguinte teor: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável 
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. 
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3 A ESTABILIDADE DO SERVIDOR PÚBLICO 

Não obstante o dever de atuar de modo eficiente, bem como observar os 

princípios a que está sujeita, a Administração Pública precisa assegurar a continuidade 

da prestação dos serviços públicos aos administrados. 

Nesse contexto, o instituto da estabilidade do servidor público exerce um 

papel fundamental tanto para a eficiência na prestação dos serviços públicos – visto que 

a permanência do servidor no cargo contribui para o aperfeiçoamento do trabalho por 

ele realizado –, quanto para a continuidade dessa prestação, pois a constância dos 

quadros de pessoal da Administração Pública tende a evitar a interrupção dos serviços 

públicos necessários à população.  

 

3.1 A origem do instituto da estabilidade 

 

Conforme os ensinamentos de Diniz (1998), o fenômeno jurídico da 

estabilidade surgiu nos Estados Unidos da América diante dos problemas advindos da 

alternância partidária no poder entre as duas principais correntes políticas: o Partido 

Democrata e o Partido Republicano. Ao assumirem o comando da máquina estatal, tais 

entidades demitiam os servidores que consideravam desnecessários ou contrários à 

política que pretendiam implantar. Essa prática objetivava realizar as alterações 

necessárias a fim de dar lugar, na máquina pública, aos seus simpatizantes, reputados de 

sua confiança. 

Segundo o autor, essa prática antidemocrática e antiética provocava 

demissões em massa daqueles que não compunham o partido político eleito da vez. Por 

sua vez, a exclusão desse contingente de servidores do quadro de pessoal da 

Administração Pública tornava a máquina estatal ineficiente e ineficaz, provocando a 

paralisação de vários serviços públicos essenciais à população. É importante, pois, 

ressaltar que quem mais perdia com esse modus operandi espúrio era a própria 

sociedade, destinatária direta dos serviços públicos, e não apenas os servidores 

dispensados. 

Desse modo, pode-se deduzir que a razão da criação da figura jurídica da 

estabilidade do servidor público tem como fundamento a necessária continuidade na 
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prestação dos serviços públicos à coletividade, também chamado de princípio da 

continuidade ou permanência, que, segundo Carvalho (2017, p. 83), consiste na “[...] 

exigência no sentido de que a atividade do Estado seja contínua, não podendo parar a 

prestação dos serviços, não comportando falhas ou interrupções já que muitas 

necessidades da sociedade são inadiáveis”. Complementando esse entendimento, 

Marinela (2016, p. 81) aduz que o princípio da continuidade “[...] exige que a atividade 

administrativa seja prestada de forma contínua, não comportando intervalos, não 

apresentando lapsos ou falhas, sendo constante e homogênea”. 

Importante salientar ainda que, segundo os ensinamentos de Mello (2009 

apud MARINELA, 2016, p. 81): 

A manutenção de forma ininterrupta da atividade administrativa [...] é um 
subprincípio, derivado do princípio da obrigatoriedade do desempenho de 
atividade pública que é oriundo do princípio fundamental da 
indisponibilidade. Por ser a atividade administrativa de caráter serviente, por 
ser a sua prestação um dever do Estado, coloca-se como uma situação coativa 
a ser perseguida, uma vez que a lei assim determinou como uma obrigação 
por parte da Administração Pública. 

Assim, o instituto da estabilidade foi idealizado para proteger a população 

dos prejuízos causados pela instabilidade na máquina estatal resultante das substituições 

de servidores quando da troca do grupo político que assumia o comando do Estado.  

Ademais, é importante destacar que a criação desse mecanismo buscou 

também garantir ao servidor público o direito à livre manifestação política, sem que 

houvesse receio de retaliações posteriores ao pleito eleitoral. 

 

3.2 Contexto histórico no Brasil 

 

No Brasil, a realidade não foi muito diferente: viu-se a necessidade de criar 

um mecanismo capaz de estabilizar o serviço e o servidor público, diante dos problemas 

advindos da alternância partidária no comando do Estado, que após o pleito eleitoral, 

efetuava mudanças no quadro de pessoal, promovendo a exclusão dos oposicionistas, 

gerando grandes prejuízos à prestação dos serviços públicos à sociedade. 

Assim, diante de tais fatos, a sociedade brasileira se insurgiu e do seu 

clamor teve origem o instituto da estabilidade no Brasil, o qual se tornou premissa 
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constitucional devido sua essência, visando à proteção dos direitos coletivos na 

prestação de serviços essências para a manutenção do Estado. 

 

3.2.1 A estabilidade nas constituições brasileiras 

 

Em praticamente todas as constituições brasileiras a figura jurídica da 

estabilidade se fez presente, seja direta ou indiretamente. Nas pesquisas realizadas pôde-

se constatar que os primeiros vestígios desse instituto surgiram no período do Brasil 

Império, quando alguns servidores tinham essa prerrogativa, em decorrência da função 

exercida, como é o caso dos procuradores e fiscais municipais da época (SAKAI, 2008). 

 

a) A Constituição Imperial de 1824: 

Em 1º de outubro de 1828 foi instituída lei regulamentando, no âmbito 

municipal, as Câmaras de Vereadores, que possuíam a atribuição de administração 

local, com poderes de organização, arrecadação de tributos e sua aplicação, conforme 

dispõe os arts. 167 a 169, da Constituição de 1824. 

A Câmara, por seu turno, possuía em seu quadro funcionários empregados 

nomeados, um secretário de livre nomeação e exoneração, um procurador com mandato 

pré-definido de quatro anos, um porteiro e seus ajudantes, e fiscais e seus suplentes com 

mandato também de quatro anos, conforme arts. 79 – 83 da CF/1824. 

Destarte, Sakai (2008, p. 5) aduz que: 

[...] temos como destacar aqui o princípio de estabilidade, concedida às 
categorias de procurador e fiscais, uma vez que referidos profissionais não 
poderiam ser destituídos como o Secretário da Câmara, já que possuíam a  
garantia de permanecer no seu posto pelo prazo do mandato de 4 (quatro) 
anos. 

Em 12 de agosto de 1834, a Lei nº 16 alterou e complementou a 

Constituição de 1824. Com esta alteração, as Assembleias Legislativas Provinciais 

adquiriram autonomia para legislar acerca de matérias que versassem sobre empregos 

municipais e provinciais (art. 10, § 7º). Dessa autonomia, entretanto, foram excluídos os 

servidores que desempenhavam funções correlatadas á arrecadação, administração e 

contabilidade da Fazenda Nacional, administração da guerra e marinha e dos correios 
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gerais, Presidentes de Província, Bispos, servidores das faculdades e outros de alto 

escalão. 

b) A Constituição Federal de 16 de julho de 1934 

As primeiras duas Constituições de nossa história nada explicitavam em 

termos de estabilidade a servidores em geral, a não ser algumas categorias específicas. 

Segundo (SAKAI, 2008), a CF de 1934, a terceira de nossa história, foi a 

primeira a inserir a nomenclatura “funcionários públicos”, prevendo certa organização 

no serviço público. Embora não tenha utilizado o termo estabilidade, ela inovou ao 

prever esse direito ao servidor público: 

Art. 169. Os funcionários publicos, depois de dois annos, quando nomeados 
em virtude de concurso de provas, e, em geral, depois de dez annos de 
effectivo exercicio, só poderão ser destituidos em virtude de sentença 
judiciaria ou mediante processo administrativo, regulado por lei, e no qual 
lhes será assegurada plena defesa.  

Paragrapho unico. Os funccionarios que contarem menos de dez annos de 
serviço effetivo não poderão ser destituidos dos seus cargos, senão por justa 
causa ou motivo de interesse público.  

Este direito constitucional foi suprimido de forma autoritária por meio da 

Emenda Constitucional nº 35, de 18 de dezembro de 1935: 

O funcionário civil, activo ou inactivo, que praticar acto ou participar de 
movimento subversivo das instituições políticas e sociaes, será demitido, por 
decreto do Poder Executivo, sem prejuízo de outras penalidades e ressalvados 
os efeitos da decisão judicial que no caso couber. 

c) A Constituição Federal de 1937 

A CF de 1937 reintroduziu quase que a totalidade daqueles direitos 

previstos na anterior: 

Art. 156. O poder Legislativo organizará o Estatuto dos Funcionários 
Públicos, obedecendo aos seguintes preceitos desde já em vigor:  

c) Os funcionários públicos, depois de dois anos, quando nomeados em 
virtude de concurso de provas, e, em todos os casos, depois de dez anos de 
exercício, só poderão ser exonerados em virtude de sentença judiciária ou 
mediante processo administrativo, em que sejam ouvidos e possam defender-
se. 

                                            

5
 Disponível em: 

<http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/10412/3/2011_RaphaelPeixotodePaulaMarques.pdf>. Acesso 
em: 20 setembro 2017. 
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Da mesma forma, o Decreto-Lei nº 1.202 de 8.4.39, em seu art. 48, 

assegurou essas mesmas garantias aos servidores estaduais e municipais. 

 

d) A Constituição Federal de 1946 

A CF de 1946 não trouxe muitas alterações, todavia, elucidou que os 

agentes públicos nomeados para cargos de confiança ou de livre nomeação e demissão 

não possuíam estabilidade: 

“Art. 188. São estáveis: 
I - depois de dois anos de exercício, os  funcionários  efetivos  nomeados por 
concurso; 
II - depois de cinco anos de exercício, os funcionários efetivos nomeados sem 
concurso.  
Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica aos cargos de 
confiança nem aos que a lei declare de livre nomeação e demissão.” 
 

A exemplo da Constituição vigente, o artigo 189 da Carta Magna de 1946 

tratou de disciplinar, também, as situações em que os "funcionários públicos" poderiam 

perder o cargo e suas consequências, assim como, constitucionalizou a disponibilidade 

remunerada. 

Art 189 - Os funcionários públicos perderão o cargo: 
        I - quando vitalícios, somente em virtude de sentença judiciária; 
        II - quando estáveis, no caso do número anterior, no de se extinguir o 
cargo ou no de serem demitidos mediante processo administrativo em que se 
lhes tenha assegurado ampla defesa. 
        Parágrafo único - Extinguindo-se o cargo, o funcionário estável ficará 
em disponibilidade remunerada até o seu obrigatório aproveitamento em 
outro cargo de natureza e vencimentos compatíveis com o que ocupava. 
 

Na vigência desta Constituição, surgiram inúmeras normas 

infraconstitucionais, que alargaram o instituto, estabelecendo condições mais favoráveis 

á obtenção da estabilidade (DALLARI, 1992, p. 80). 

 

e) A Constituição de 1967 

Na Constituição de 24 de janeiro de 1967, foi mantido o instituto da 

estabilidade; todavia, sob a influência da propugnada reforma administrativa de caráter 
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liberal, impulsionada pelo então ministro do Planejamento, Hélio Beltrão6, a 

estabilidade somente foi disponibilizada aos funcionários efetivos nomeados por 

concurso público: 

Art. 99. - São estáveis, após dois anos, os funcionários, quando nomeados por 
concurso. 
§ 1º - Ninguém pode ser efetivado ou adquirir estabilidade, como 
funcionário, se não prestar concurso público. 
§ 2º - Extinto o cargo, o funcionário estável ficará em disponibilidade 
remunerada, com vencimentos integrais, até o seu obrigatório aproveitamento 
em cargo equivalente. 
§ 2º - Extinto o cargo ou declarada pelo Poder Executivo a sua 
desnecessidade, o funcionário estável ficará em disponibilidade remunerada, 
com proventos proporcionais ao tempo de serviço. 
 

Nas disposições transitórias, a Constituição de 67 estabilizou os servidores, 

independentemente do regime, que já tivessem completado o mínimo de 5 (cinco) anos 

de exercício. 

Mais tarde, o Ato Institucional nº 5, mais conhecido como AI-5, baixado em 

13 de dezembro de 1968, e que vigorou até dezembro de 1978, produziu, no período 

considerado mais duro do regime, um elenco de ações arbitrárias de efeitos duradouros, 

dando poder de exceção aos governantes para punir arbitrariamente os que fossem 

inimigos do regime ou como tal considerados. 

Com isso, o instituto da estabilidade foi suspenso e o AI-5 passou a ser 

utilizado como forma de punição aos servidores: 

Art. 6º - Ficam suspensas as garantias constitucionais ou legais de: 
vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade, bem como a de exercício em 
funções por prazo certo. 
§ 1º - O Presidente da República poderá mediante decreto, demitir, remover, 
aposentar ou pôr em disponibilidade quaisquer titulares das garantias 
referidas neste artigo, assim como empregado de autarquias, empresas 
públicas ou sociedades de economia mista, e demitir, transferir para a reserva 
ou reformar militares ou membros das polícias militares, assegurados, 
quando for o caso, os vencimentos e vantagens proporcionais ao tempo de 
serviço. 
§ 2º - O disposto neste artigo e seu § 1º aplica-se, também, nos Estados, 
Municípios, Distrito Federal e Territórios. 

 

                                            

6 Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lio_Beltr%C3%A3o>. Acesso em: 20 
setembro 2017. 
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Pouco depois, o Ato Complementar nº 407, de 30 de dezembro de 1968, 

alterou a redação do § 2º do art. 99 da Constituição vigente para fixar remuneração 

proporcional dos proventos: 

§ 2º - Extinto o cargo ou declarada pelo Poder Executivo a sua 
desnecessidade, o funcionário estável ficará em disponibilidade remunerada, 
com proventos proporcionais ao tempo de serviço. 

Já o Ato Institucional nº 8, de 2 de abril de 1969, sob o pretexto de 

dinamizar a reforma administrativa em andamento, concedeu ao Poder Executivo 

poderes para declarar, por meio de decreto, a extinção de cargos (art. 2º, IV), inclusive, 

com efeitos retroativos, revalidando os atos praticados nesse sentido. 

 

f) A Constituição de 1969 

A Constituição de 1969, de 17 de outubro de 1969, não trouxe grandes 

inovações sobre o tema, e manteve o requisito de dois anos de exercícios para que os 

funcionários nomeados por concurso se tornassem estáveis (art. 100), bem como 

manteve a redação dada pelo Ato Complementar nº 40 a respeito dos proventos de 

disponibilidade dos funcionários estáveis: 

 Art. 100. Serão estáveis, após dois anos de exercício, os funcionários 
nomeados por concurso. 
Parágrafo único. Extinto o cargo ou declarada pelo Poder Executivo a sua 
desnecessidade, o funcionário estável ficará em disponibilidade remunerada, 
com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. 
 

De uma forma geral, esta Constituição tratou de uma forma um pouco mais 

branda as exigências em relação à aquisição da estabilidade, visto que o art. 109, inc. III 

possibilitou que lei ordinária, de iniciativa exclusiva do Presidente da República, 

definisse as condições para sua conquista8. 

                                            

7
 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ACP/acp-40-68.htm>. Acesso em: 20 setembro 

2017. 

8 Art. 109. Lei federal, de iniciativa exclusiva do Presidente da República, respeitado o disposto no artigo 
97 e seu § 1º e no § 2º do artigo 108, definirá: 

[...] 
III - as condições para aquisição de estabilidade. 
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g) A Constituição Federal de 1988 

Em 05 de outubro de 1988, a Constituição Federal, após anos de ditadura 

militar, disciplinou a estabilidade, nos seguintes termos: 

Art. 41. São estáveis, após dois anos de efetivo exercício, osservidores 
nomeados em virtude de concurso público. 
§ 1º. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença 
judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que 
lhe seja assegurada ampla defesa. 
§ 2º. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele 
reintegrado, e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, 
sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em 
disponibilidade. 
§ 3º. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável 
ficaráem disponibilidade remunerada, até seu adequado aproveitamento em 
outro cargo. 

 

Com a Emenda Constitucional 19/98, a CF/88 passou a ter a seguinte 

disposição: 

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores 
nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. 
§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo: 
I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 
II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla 
defesa; 
III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma 
de lei complementar, assegurada ampla defesa. 
§ 2º Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele 
reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo 
de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto 
em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. 
§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável 
ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de 
serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. 
§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a 
avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa 
finalidade. 

 

Ficou estabelecido nos Atos das Disposições Transitórias que: 

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das 
fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há 
pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na 
forma regulada no art. 37 da Constituição, são considerados estáveis no 
serviço público.  
§1º O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado 
como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na 
forma da lei.  
§2º O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e 
empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre 
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exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do caput 
deste artigo, exceto se se tratar de servidor.  
§3º O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, 
nos termos da lei. 

 

Logo, é possível constatar que esta Constituição ampliou a estabilidade em 

relação à anterior, pois concedeu estabilidade a todos os servidores públicos em 

atividade, independentemente do regime (celetista ou estatutário), desde que contassem 

com pelo menos cinco anos de efetivo exercício no serviço público. 

No ponto de vista de Luiz Carlos Bresser, a Constituição Federal de 1988 

foi considerada um retrocesso burocrático, visto que se tratava de uma oportunidade 

ímpar de reformar a Administração Pública do Brasil, de modo a torná-la mais eficiente, 

mas o que se viu foi justamente o contrário. Para ele, o que se viu foi a “afirmação 

constitucional de um sistema de estabilidade rígido, que tornou inviável a cobrança de 

trabalho dos servidores” (PEREIRA e SPINK, 2006). 

Essa necessária reforma da Administração Pública só aconteceria dez anos 

depois, em 1998, com a Emenda Constitucional nº 19, que, dentre outras medidas, 

instituiu a hipótese de perda do cargo do servidor público estável mediante 

procedimento de avaliação periódica de desempenho, a ser regulamentado por lei 

complementar, assegurada ampla defesa (art. 41, § 1º, III da CF/88). 

 

 

3.3 Conceito de estabilidade do servidor público 

 

Por estabilidade funcional entende-se a condição de garantia do exercício do 

cargo pelo servidor, que dele só pode ser afastado nas situações elencadas pela lei, 

sendo adquirida após cumprido o período de estágio probatório, em que é avaliado se o 

servidor preenche os requisitos legais necessários para o exercício da função pública.  

Para Nóbrega (1998), a estabilidade do servidor público é uma garantia 

constitucional deferida aos agentes públicos ocupantes de cargos de provimento efetivo, 

que visa a assegurar-lhes a permanência do exercício das suas funções, desde que 

atendidos os requisitos impostos na lei.  
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Conforme explicado acima, entre a posse do servidor público no cargo 

efetivo e o momento em que é adquirida a estabilidade naquele cargo há um lapso 

temporal chamado estágio probatório. Nesse período, é avaliado se o servidor possui ou 

não aptidão para o desempenho das competências exigidas no cargo que ele ocupa.  

Na lição de Mazza (2016), com o fim do estágio probatório, e sendo o 

servidor aprovado nesse, ele adquire direito à permanência no cargo, ficando protegido 

contra exoneração ad nutum. A esse direito à permanência no cargo dá-se o nome de 

estabilidade. 

Para o citado autor (2016, p. 223), “seu fim principal é assegurar aos 

ocupantes de cargos públicos de provimento efetivo uma expectativa de permanência no 

serviço público, desde que adequadamente cumpridas suas atribuições”. 

Fica evidente, portanto, que a estabilidade é uma garantia, para o servidor 

público ocupante de cargo efetivo, de que não será exonerado do cargo por outras 

razões que não as expressamente previstas na lei. 

 

3.4 Fundamentos da estabilidade do servidor público 

 

Definido o conceito de estabilidade do servidor público, passa-se a analisar 

os fundamentos da existência desse instituto, bem como as razões pelas quais essa 

garantia está presente no ordenamento jurídico pátrio. Isso se faz necessário, sobretudo, 

pois atualmente a estabilidade é alvo de inúmeras críticas, principalmente daqueles que 

a apontam como uma das causas da ineficiência dos serviços públicos (NONES e 

VENSON, 2008). 

Na visão de Alexandrino e Paulo (2007), a estabilidade do servidor 

público, embora seja criticada por muitos, tem a finalidade de proteger o agente público 

contra pressões e ingerências políticas. Nesse sentido, a estabilidade é uma garantia para 

que o servidor, no exercício de suas funções, não seja coagido a atuar com 

discriminações ou favorecimentos, a depender do interesse do eventual coator, em 

prejuízo ao princípio da impessoalidade e ao atendimento do interesse público. 

Conforme explicado acima, isso pode ser constatado pela análise do 

contexto em que estão inseridos os servidores nomeados para cargos de livre nomeação 
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e exoneração. Esses, por serem recrutados com base em critérios eminentemente 

políticos, sofrem as mais diversas pressões, sendo, por isso, bastante vulneráveis, o que 

por vezes os levam a agir com o intuito de satisfazer quem tem o poder de mantê-los no 

cargo (ALEXANDRINO e PAULO, 2007). 

Nóbrega (1998) traz à luz importante constatação ao observar que o próprio 

desejo do agente político de entregar resultados concretos de sua administração para a 

população pode ser fonte de pressão para que o servidor público seja coagido a praticar 

atos em desconformidade com o que a lei preceitua. O autor deixa claro que esse tipo de 

assédio, muitas vezes praticado sem qualquer má-fé, causa prejuízos enormes para o 

Estado, bem como fere princípios constitucionais basilares da Administração Pública, 

tais como a legalidade e a moralidade. 

Nesse contexto, fica claro que a estabilidade funciona para o servidor 

público como uma garantia de que ele permanecerá no exercício de suas funções mesmo 

que sua atuação não se coadune com pretensões e interesses ilegítimos, divergentes do 

interesse público. 

Segundo Nóbrega (1998, p. 3):  

Resguardar o agente do Estado de pressões, mesmo que legítimas, porém 
inconvenientes, não significa conferir-lhe um privilégio, mas sim instituir 
uma proteção indireta em benefício do regular exercício das atividades que 
lhe são cometidas. 

Para o citado autor, o fundamento do instituto da estabilidade é promover a 

“[...] necessária e indispensável proteção conferida ao agente público para o fim de 

ensejar a correta execução de suas atividades profissionais, conformando-as sempre ao 

interesse público” (NÓBREGA, 1998, p. 3) 

É importante ainda ressaltar que o servidor público tem o poder-dever de 

agir sempre em busca do atendimento ao interesse público. Para isso, a estabilidade é 

um instrumento fundamental, visto que assegura, ao servidor, a continuidade no 

exercício de suas funções ante as mais diversas pressões a que ele está sujeito no 

desempenho de suas atribuições.  

Pode-se imaginar, por exemplo, o caso de um servidor do Banco Central 

que, ao fiscalizar uma determinada instituição financeira, sofre pressão do presidente 

(muitas vezes oriundo do mercado financeiro) daquela Autarquia para que não aponte as 
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irregularidades verificadas. Caso o referido servidor não gozasse de estabilidade, ele 

poderia ser tentado a agir conforme o pedido do seu superior hierárquico para, dessa 

forma, manter-se no exercício do cargo, em evidente prejuízo ao interesse público que, 

no caso, é representado pela solidez do Sistema Financeiro Nacional. 

Nesse sentido é a lição de Faria (2007, p. 128):  

A estabilidade do servidor público, modernamente criticada por alguns 
seguimentos da sociedade, principalmente pelos governos nos três níveis da 
Administração Pública, é de fundamental importância para respaldar decisão 
de servidor de não cumprir ordem superior em desacordo com a lei ou com a 
moralidade administrativa. O servidor instável pode ser levado a praticar atos 
ilegais, embora em desacordo com sua consciência, mas cumprindo ordem 
superior, por medo de perder o cargo. A instabilidade do servidor pode 
fragilizar a própria Administração e resultar em prejuízo para a sociedade. A 
estabilidade do servidor público é garantia do cidadão e não privilégio 
daquele. 

O autor deixa claro na citação acima que a estabilidade do servidor público 

é fundamental para o atendimento do princípio da indisponibilidade do interesse 

público. Esse é o motivo pelo qual é importante frisar esse ponto, uma vez que, um 

servidor instável pode comprometer a atuação da Administração Pública.  

É essencial salientar, portanto, que a estabilidade não é um privilégio do 

servidor público, mas sim uma garantia para a sociedade de que o interesse coletivo 

estará acima dos interesses privados. 

Além da importância da estabilidade para o exercício das funções do 

servidor público, faz-se necessário também entender por que essa garantia é 

fundamental para o serviço público. Diante disso, Alexandrino e Paulo (2007, p. 224) 

esclarecem que: 

Outro motivo importante para explicar a existência da estabilidade é a 
necessidade de profissionalização dos quadros funcionais do serviço público, 
o que se torna inviável se a cada mudança de governo puderem ser 
promovidas grandes “degolas”, com a substituição dos apadrinhados da 
administração anterior pelos apadrinhados da vez. 

A estabilidade, então, não é apenas uma garantia para o servidor de que, 

com a alternância natural de governos – que, aliás, é um dos pressupostos do regime 

democrático – ele permanecerá no exercício do cargo efetivo que ocupa; não é somente 

um instrumento de garantia funcional do indivíduo; é também, e principalmente, uma 

importante ferramenta em prol da continuidade e qualidade dos serviços públicos, na 
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medida em que evita a perda do conhecimento acumulado e propicia a 

profissionalização na máquina pública. 

Ora, servidores públicos são funcionários do Estado, e não dos governos. Os 

funcionários dos governos são os agentes investidos nos “cargos de confiança”. Dessa 

forma, os servidores têm que transcender os governos e seus interesses políticos, 

ideológicos e eleitorais. Todavia, isso não seria possível sem o instituto da estabilidade, 

o que levaria à instabilidade do Estado e à incapacidade de se preservar o regime 

democrático e garantir a possibilidade de alternância do poder (SOUZA, 2013). 

Por todas essas razões, vê-se que a estabilidade do servidor público é 

fundamental para que a Administração Pública atinja seu objetivo de propiciar o bem 

comum de uma coletividade. Nesse sentido, Nones e Venson (2008, p. 5) elucidam que 

“através da preservação funcional dos servidores, o instituto da estabilidade tem como 

fundamento o interesse público e o bem comum”. 

 

3.5 Requisitos da estabilidade do servidor público 

 

No texto original da Carta Magna de 1988, havia a previsão de que, após 

dois anos de efetivo exercício, o servidor público nomeado por concurso para cargo de 

provimento efetivo adquiriria a estabilidade9. Com essa garantia, o servidor só poderia 

perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante 

processo administrativo em que lhe fosse assegurada ampla defesa (DI PIETRO, 2017). 

Segundo Carvalho (2017), a Emenda Constitucional nº 19/98 aumentou de 

dois para três anos o prazo de efetivo exercício requerido para que os servidores 

públicos adquiram a estabilidade. Ademais, foi acrescentado mais um requisito: a 

aprovação em avaliação especial de desempenho a ser realizada por comissão instituída 

especificamente para esse fim. Portanto, além do tempo de exercício no cargo, o autor 

                                            

9 “Digno de nota o fato de que, em caráter excepcional, a Constituição Federal de 1988 assegurou a 
estabilidade também “aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da 
promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos 
por concurso público” (art. 19 das Disposições Constitucionais Transitórias)” (ALEXANDRE e DEUS, 
2017, p. 170) 
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destaca que o servidor passou a ter que demonstrar que possui aptidão para o exercício 

das funções. 

Ao tratar sobre a alteração trazida pela EC nº 19/98 nas regras para 

aquisição da estabilidade pelo servidor público ocupante de cargo efetivo, Alexandrino 

e Paulo (2007, p. 224) explicam que: 

[...] a EC 19/1998 terminou com a possibilidade de aquisição de estabilidade 
por mero decurso de prazo, como anteriormente era a regra. Vale dizer, o fato 
de o servidor ter completado o período exigido [...] não o torna 
automaticamente estável; a avaliação por comissão passa a ser condição 
imprescindível (sine qua non) para a aquisição dessa garantia. 

Esse período compreendido entre o início do efetivo exercício das funções e 

a aquisição da estabilidade pelo servidor é chamado de estágio probatório, e tem a 

finalidade de apurar se o servidor possui a aptidão necessária para o exercício das 

funções requeridas no cargo. Destarte, conforme explicado acima, cumprido o prazo de 

três anos de exercício do cargo, bem como sendo o servidor considerado apto para o 

desempenho das funções, ele adquire a estabilidade. 

Nesse sentido, Justen Filho (2006 apud NONES e VENSON, 2008, p. 7), ao 

tratar da conclusão do estágio probatório e a aquisição da estabilidade pelo servidor, 

pontuam que: 

“o decurso do prazo de três anos do efetivo exercício do cargo encerra apenas 
o estágio probatório, mas não implica na aquisição automática da 
estabilidade, que tem como pressuposto, ainda, a realização da avaliação 
especial de desempenho”. 

Dessa forma, caso o servidor público não obtenha êxito na avaliação 

realizada ao fim do estágio probatório, mesmo tendo cumprido o prazo de três anos de 

efetivo exercício, será ele exonerado do cargo ou reconduzido ao anterior, se já era 

estável. Em ambos os casos, conforme leciona Faria (2007), é necessário prévio 

processo administrativo simplificado – em respeito aos princípios constitucionais do 

devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório – para que o servidor tenha 

oportunidade de se defender. O autor deixa claro ainda que o não atendimento de 

qualquer dessas formalidades invalida o ato de exoneração do servidor, mesmo que ele 

não tenha preenchido todas as exigências necessárias para adquirir a estabilidade. 
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Assim, pode-se dizer que, com o advento da EC nº 19/1998, não mais 

subsiste a hipótese de o servidor público se tornar estável pelo simples decurso do 

tempo, ou seja, por ter cumprido o prazo de três anos de efetivo exercício no cargo10. 

Atualmente, só se tornarão estáveis “aqueles que cumprirem os requisitos 

constitucionais de três anos de efetivo exercício, somados à aprovação em avaliação 

especial de desempenho (expressa ou tácita)” (CARVALHO, 2017, p. 827). 

É importante frisar, portanto, que a EC nº 19/98, ao instituir a aprovação em 

avaliação especial de desempenho como requisito para a conquista da estabilidade pelo 

servidor público, dotou esse instrumento de mais credibilidade e moralidade, na medida 

em que, para se tornar estável, o servidor é avaliado durante todo o estágio probatório 

com a finalidade de se aferir se ele de fato tem condições de ocupar aquele cargo. 

Nesse sentido é a doutrina de Guimarães Filho (2004, p. 16), quando afirma: 

Não basta, agora, apenas demonstrar, no prazo, que é pessoa idônea, capaz e 
apta a exercer o cargo. A estabilidade ficou dificultada pois depende de igual 
modo de avaliação específica sobre o seu desempenho. É mais um fator de 
seleção e, portanto, de temeridade. Além de vencer o período aquisitivo, deve 
ter aprovação positiva de sua atuação concreta, sendo necessário superar tais 
barreiras para adquirir status de servidor estável. 

O autor deixa claro na citação acima que a aquisição de estabilidade 

depende fundamentalmente do desempenho efetivo do servidor durante o estágio 

probatório. Esse é o motivo pelo qual é importante frisar esse ponto, uma vez que, 

mesmo o servidor tendo sido selecionado por um concurso público, em que seus 

conhecimentos foram avaliados, o seu mau desempenho durante o estágio probatório 

pode levar ao seu desligamento do cargo. Conforme citado acima, além de preencher o 

requisito temporal de exercício do cargo, o servidor deve obter aprovação em avaliação 

de desempenho realizada por comissão específica instituída para essa finalidade, para 

que possa adquirir a estabilidade. 
                                            

10 “Caso a Administração não institua a comissão ou esta retarde sua decisão para após o prazo de três 
anos, deverá considerar-se que o servidor, cumprido o prazo, terá adquirido a estabilidade, mesmo sem a 
avaliação da comissão. É que a norma da avaliação funcional por comissão especial foi criada em favor 
da Administração, de modo que, se esta não concretiza a faculdade constitucional, deve entender-se que 
tacitamente avaliou o servidor de forma positiva. O que não se pode é prejudicar o servidor, que já 
cumpriu integralmente o período de estágio, pela inércia ou ineficiência dos órgãos administrativos. 
Assim, para conciliar os citados dispositivos, será necessário concluir que a avaliação do servidor pela 
comissão deverá encerrar-se antes de findo o prazo necessário para a aquisição da estabilidade para, 
então, se for o caso, ser providenciado o processo de exoneração do servidor avaliado negativamente" 
(CARVALHO FILHO, 2012 apud CARVALHO, 2017, p. 826).  



44 

 

 

No caso dos servidores públicos federais, por exemplo, o art. 20 da Lei nº 

8.112/90 determina que “ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de 

provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório [...] durante o qual a sua aptidão e 

capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo”. O citado 

dispositivo elenca, em seus incisos, os cinco fatores objetos de avaliação, quais sejam: 

assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. 

Vê-se, pois, que as alterações promovidas pela EC 19/98 nas regras para 

aquisição da estabilidade pelo servidor público tornaram o processo mais criterioso, na 

medida em que se ampliou de dois para três anos o período denominado estágio 

probatório, bem como foi instituída a avaliação especial de desempenho do servidor 

público.  

Essas mudanças foram importantes para a sociedade em geral, pois, ao 

tornar o processo de aquisição de estabilidade mais rigoroso, aumentam-se as chances 

de ter como estáveis servidores que, além de qualificados, tenham bom desempenho e 

comprometimento com o serviço público. 

 

3.6 Hipóteses de perda do cargo público 

 

Como visto, a estabilidade é uma garantia de permanência do servidor no 

exercício do cargo, protegendo-o contra despedidas arbitrárias ou ilegais. Contudo, o 

instituto da estabilidade não possui caráter absoluto, pois, conforme leciona Oliveira 

(2017), “a própria Administração pode determinar a perda do cargo nas hipóteses 

previstas no texto constitucional”. 

Com efeito, dispõe o art. 41 da Carta Magna que o servidor público estável 

pode perder o cargo em virtude de: 

a) processo judicial, com sentença transitada em julgado (art. 41, § 1.°, I, da 

CF/88); 

b) processo administrativo, observado o direito à ampla defesa (art. 41, § 

1.°, II, da CF/88); 

c) procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei 

complementar, assegurada ampla defesa(art. 41, § 1.°, III, da CF/88); e 
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d) excesso de gasto orçamentário com despesa de pessoal (art. 169, § 4.°, da 

CF/88). 

É importante destacar que as três primeiras hipóteses, acima elencadas, 

representam verdadeira demissão, visto que caracterizam atos punitivos que dependem 

de cometimento de infração grave por parte do servidor. Por sua vez, a última hipótese – 

excesso de gasto orçamentário com despesa de pessoal – consubstancia exoneração, 

dado que não tem caráter punitivo, e, na lição de Carvalho (2017, p. 829), trata-se de: 

[...] hipótese inserida por meio da Emenda Constitucional 19/98, alterando o 
art. 169 da Constituição Federal, para se evitar que o poder público exceda os 
limites de despesas com pagamento de servidores definido na Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LC 101/00). 

Com relação à hipótese de exoneração de servidores por excesso de 

despesas de pessoal em relação ao orçamento, também introduzida pela EC 19/98, é 

válido destacar que os limites de despesa estão fixados no art. 19 da LC 101/2000 (Lei 

de Responsabilidade Fiscal), que regulamentou o art. 169, caput, da Constituição 

Federal, a saber: 

a) União: 50%; 

b) Estados: 60%; e 

c) Municípios: 60% da receita corrente líquida. 

Para cumprimento desses limites, o art. 169, § 3°, da Lei Maior determina 

que os Entes da Federação devem adotar, primeiramente, as seguintes providências, 

nesta ordem: 

a) redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em 

comissão e funções de confiança; 

b) exoneração dos servidores não estáveis. 

Constatadas a insuficiência dessas duas medidas para assegurar o 

cumprimento dos limites com despesas de pessoal supramencionados, a Administração 

poderá determinar a perda do cargo do servidor estável11, desde que ato normativo 

                                            

11 “[...] o artigo 247 da Constituição, acrescentado pelo artigo 32 da Emenda Constitucional no 19/98, 
exige sejam fixados, por lei, “critérios e garantias especiais para a perda do cargo pelo servidor público 
estável que, em decorrência das atribuições de seu cargo efetivo, desenvolva atividades exclusivas de 
Estado”. Ainda não foram definidas as carreiras de Estado, mas, com certeza, pode-se afirmar que 
abrangem, além dos membros da Magistratura, Ministério Público, Tribunal de Contas, Advocacia 
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motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade 

administrativa objeto da redução de pessoal. (art. 169, § 4°, da CF/88). 

Dessa forma, como visto, atualmente os servidores públicos já estão sujeitos 

à perda do cargo público, mesmo que tenham conquistado a estabilidade, em quatro 

hipóteses previstas no texto da Constituição Federal vigente. Em todas essas hipóteses, 

a dispensa deve ser realizada mediante ato administrativo devidamente justificado, no 

qual seja assegurado ao servidor o direito ao contraditório e a ampla defesa 

(CARVALHO, 2017). 

Resta claro, portanto, que a prerrogativa constitucional da estabilidade do 

servidor público não é absoluta; não sendo esse, pois, um instituto intocável ou 

desprovido de questionamentos. 

Como importante instrumento de efetivação e controle da atuação eficiente 

dos servidores públicos, o próximo tópico será dedicado à abordagem da avaliação de 

desempenho na Administração Pública. 

  

                                                                                                                                

Pública e Defensoria Pública (os quais exercem atribuições constitucionais), os servidores que atuam nas 
áreas de polícia civil ou militar, controle, fiscalização, diplomacia e regulação” (DI PIETRO, 2017, p. 
569). 
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4 A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO: CONCEITO E MODALIDADES 

APLICÁVEIS AOS SERVIDORES PÚBLICOS 

As organizações são constituídas por pessoas; enquanto essas buscam seus 

objetivos pessoais, aquelas têm como meta a consecução dos seus objetivos 

organizacionais, ou seja, buscam a realização da missão da organização. A fim de 

auxiliar seus processos de tomada de decisões para alcançar seus objetivos, as 

organizações utilizam vários sistemas de avaliação para acompanhar, por exemplo, os 

resultados financeiros, os custos de produção, a qualidade dos produtos, a satisfação dos 

clientes, o desempenho individual dos colaboradores, dentre outros. 

 

4.1 A avaliação de desempenho como instrumento gerencial 

 

Nesse sentido, a avaliação de desempenho é uma importante ferramenta de 

uma organização na busca de seus objetivos; pois, em todas elas, sejam públicas ou 

privadas, há a necessidade de se aferir se os recursos humanos que a compõem estão 

atuando e entregando resultados em conformidade com suas potencialidades e com o 

que se espera deles. 

Ao contrário do senso comum, a avaliação de desempenho não é uma 

atividade nova. Na própria Bíblia, há uma passagem que diz respeito ao feedback, que é 

uma prática utilizada no processo de avaliação de desempenho: “Se o teu irmão pecar 

contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo! Se ele te ouvir, tu ganhaste o 

teu irmão” (Mateus 18, 15.20). 

Provavelmente, essa foi a inspiração para que Santo Inácio de Loyola, 

fundador da Companhia de Jesus, criasse, em plena Idade Média (no século IV), um 

sistema para avaliar, por meio de relatórios e notas sobre o potencial dos jesuítas, o 

potencial dos seus subordinados (CHIAVENATO, 1994 apud MARRAS e TOSE, 2012, 

p.1). 

Para Chiavenato (1994 apud MARRA e TOSE, 2012, p. 2): 

Já no século XIX, nos Estados Unidos, dois momentos marcaram a criação de 
sistemas de avaliação: em 1842, o Serviço Público Federal daquele país criou 
um sistema de relatórios anuais que avaliava a atividade de seus funcionários, 
a partir de uma Lei do Congresso que instituía revisões anuais de 
desempenho dos funcionários. […] Acompanhando a tendência, em 1880 o 
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exército estadunidense implantou sistema semelhante para aferir o 
desempenho de seus soldados. 

Vários autores procuraram conceituar a avaliação de desempenho, e é assim 

que Marras (2012, p.4) a define como um acompanhamento sistemático do desempenho 

das pessoas no trabalho. Para o autor, trata-se de um instrumento de gestão que 

inicialmente teve por objetivo acompanhar o desempenho do trabalho de uma pessoa 

com base nas suas atividades. 

Com sua evolução, a avaliação passou a considerar também o 

comportamento das pessoas no desempenho do seu trabalho. Além disso, passou-se a 

avaliar as metas estabelecidas, os resultados alcançados pelo profissional avaliado e o 

seu potencial, visando ao plano de seu desenvolvimento. 

Na visão de Pontes (2010, p. 26), avaliação de desempenho é conceituada 

como “uma metodologia que visa, continuamente, a estabelecer um contrato com os 

funcionários referente aos resultados desejados pela organização, acompanhar os 

desafios propostos, corrigir rumos, quando necessário, e avaliar os resultados 

conseguidos”. 

Segundo Chiavenato (2010), avaliação de desempenho é o processo que 

mensura o desempenho do funcionário, sendo esse o grau em que ele alcança os 

requisitos do seu trabalho. Em suma, é a identificação, mensuração e administração do 

desempenho humano nas organizações. 

Para o citado autor: “A avaliação deve ser mais do que uma atividade 

voltada para o passado, ou seja, deve estar orientada para o futuro para poder alcançar 

todo o potencial humano da organização” (CHIAVENATO, 2010, p. 241). 

De forma mais abrangente, pode-se conceituar avaliação de desempenho 

como uma ferramenta que busca conhecer e mensurar o desempenho dos indivíduos nas 

organizações, estabelecendo uma comparação entre o desempenho esperado e o 

apresentado por esses colaboradores.  

Apesar de desejável, é necessário, todavia, mencionar que nenhuma 

avaliação de desempenho “é totalmente objetiva, e, portanto, todas terão algum grau de 

subjetividade” (LACOMBE e HEILBORN, 2003 apud DALMAU e BENETTI, 2009, 

p. 19). 
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Dessa forma, é importante reconhecer que toda pessoa necessita de 

retroação sobre seu desempenho, para que possa ter consciência de quão satisfatória está 

sendo a realização do seu trabalho e, diante disso, fazer as devidas correções. Do 

mesmo modo, a organização também precisa conhecer o desempenho dos seus 

colaboradores para que possa desenvolver plenamente suas potencialidades e otimizar 

seu desempenho. 

Para Chiavenato (2010, p. 242), as principais razões por que as organizações 

estão preocupadas em avaliar o desempenho de seus colaboradores são: 

1) Recompensas: a avaliação de desempenho proporciona um julgamento 

sistemático para justificar aumentos salariais, promoções, transferências 

e, muitas vezes, demissões de funcionários. É a avaliação por mérito; 

 

2) Retroação: a avaliação proporciona conhecimento de como as pessoas 

com quem o colaborador interage percebem seu desempenho, atitudes e 

suas competências; 

 

3) Desenvolvimento: A avaliação permite que cada colaborador saiba 

exatamente quais são seus pontos fortes (aquilo em que poderá aplicar 

mais intensamente no trabalho) e pontos frágeis (aquilo que deverá ser 

objeto de melhoria através do treinamento ou desenvolvimento pessoal); 

 

4) Relacionamento: a avaliação permite que cada colaborador possa 

melhorar seu relacionamento com as pessoas ao seu redor, ao saber como 

avaliam seu desempenho; 

 

5) Percepção: a avaliação proporciona meios para que cada colaborador 

conheça como as pessoas ao seu redor pensam a seu respeito. Isso 

melhora sua autopercepção e sua percepção do entorno social; 

 

6) Potencial de desenvolvimento: a avaliação proporciona meios para 

conhecer em profundidade o potencial de desenvolvimento de seus 

colaboradores; 
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7) Aconselhamento: a avaliação oferece informações ao gerente ou ao 

especialista de RH sobre como fazer aconselhamento e orientação aos 

colaboradores. 

Para o autor, entretanto, para que a avaliação de desempenho possa trazer 

benefícios para a organização e seus colaboradores, é necessário que sejam respeitadas 

as seguintes premissas básicas: 

a) A avaliação deve cobrir não somente o desempenho atual nas atividades, 

como também o alcance de metas e objetivos. Desempenho e objetivos 

devem ser metas inseparáveis da avaliação de desempenho; 

 

b) A avaliação deve enfatizar o colaborador no cargo e não a impressão a 

respeito dos hábitos pessoais observados no trabalho. A avaliação deve 

concentrar-se numa análise objetiva de desempenho e não em uma 

avaliação subjetiva de hábitos pessoais; 

 

c) A avaliação deve ser aceita por ambas as partes: avaliador e avaliado. 

Ambos devem estar de acordo que a avaliação deve trazer algum 

benefício para a organização e para o colaborador; 

 

d) A avaliação deve ser usada para melhorar a produtividade do colaborador 

dentro da organização, tornando-o mais bem equipado para produzir com 

eficácia e eficiência. 

É fundamental destacar, no entanto, que o resultado mais importante de uma 

avaliação de desempenho está no processo em si, pois avaliador e avaliado, ao se 

debruçarem sobre a análise do desempenho a ser verificado, fortalecem seu 

relacionamento, exercitam a comunicação entre eles, restando claro, para ambos, a 

direção que deve ser seguida a fim de se atingir um alto desempenho (DALMAU e 

BENETTI, 2009). 

Apresentado os aspectos gerais da avaliação de desempenho, o próximo 

tópico será destinado à abordagem desse instrumento no contexto funcional dos 

servidores públicos. 
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4.2 Avaliação de desempenho do servidor público 

 

A avaliação de desempenho no setor público é um assunto relativamente 

novo no Brasil, visto que somente foi introduzido no Ordenamento Jurídico pátrio a 

partir do ano de 1998, por meio da EC nº 19, que alterou o artigo 41 da CF/88. 

No âmbito do serviço público, a avaliação de desempenho se apresenta em 

duas modalidades: a avaliação especial de desempenho e a avaliação periódica de 

desempenho, ambas introduzidas no ordenamento jurídico brasileiro por meio da EC nº 

19/98.  

Apesar da mesma origem, esses dispositivos apresentam propósitos 

distintos: a avaliação especial de desempenho busca avaliar se o servidor possui aptidão 

para o exercício das funções do cargo, sendo condição necessária para a conquista da 

estabilidade; já a avaliação periódica de desempenho tem por objetivo apreciar a 

atuação do servidor estável no cargo, a fim de garantir sua permanência nele. A seguir, 

serão apresentadas as especificidades de cada uma delas. 

 

4.2.1 A avaliação especial de desempenho 

 

A EC nº 19/98, ao acrescentar o § 4º ao art. 41 da CF/88, passou a exigir, 

como condição para a aquisição da estabilidade pelo servidor público, uma avaliação 

especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade12. 

No caso dos servidores federais, a Lei nº 11.784/08 alterou a redação do § 1º 

do artigo 20 da Lei nº 8.112/90, para instituir que “4 (quatro) meses antes de findo o 

período do estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente 

a avaliação do desempenho do servidor, realizada por comissão constituída para essa 

finalidade, de acordo com o que dispuser a lei ou o regulamento da respectiva carreira 

ou cargo, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados nos incisos 

I a V do caput deste artigo”. Nesses incisos constam os critérios a serem adotados na 

realização da avaliação especial de desempenho dos servidores públicos federais, a 

                                            

12 Cada órgão ou entidade pública deverá formar uma comissão instituída especificamente com a 
finalidade de realizar a avaliação especial de desempenho dos servidores em estágio probatório, nos 
termos do que dispuser a lei ou o regulamento da respectiva carreira ou cargo (art. 41, § 4º, da CF). 
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saber: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e 

responsabilidade. 

Ao detalhar o procedimento a ser seguido para a realização da avaliação 

especial de desempenho, Mazza (2016) esclarece que quatro meses antes do 

encerramento do estágio probatório, a avaliação será remetida à autoridade competente 

para homologação. Se a decisão for favorável ao servidor, ele é confirmado no cargo 

como servidor estável. Caso o servidor não preencha os requisitos exigidos na 

avaliação, será ele exonerado ex officio do cargo13, desde que assegurado ao servidor os 

direitos de defesa (STF, AI 623854, AgR, Relatora:  Min. Cármen Lúcia, Primeira 

Turma, julgado em 25/08/2009), bem como o contraditório e o devido processo legal, 

consoante entendimento consagrado pelo STF na Súmula nº 21: “Funcionário em 

estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as 

formalidades legais de apuração de sua capacidade”14. 

Portanto, com o fim do estágio probatório, e sendo aprovado na avaliação 

especial de desempenho, o servidor será confirmado na carreira, adquirindo assim 

direito à permanência (estabilidade) no cargo, ficando protegido contra exoneração ad 

nutum. 

 

4.2.2 A Avaliação periódica de desempenho 

 

Assim como a avaliação especial de desempenho, a avaliação periódica de 

desempenho do servidor público surgiu no ordenamento constitucional (CF/88, art. 41, 

§ 1º, III) como reflexo do princípio da eficiência da Administração Pública (CF/88, art. 

37), no bojo da reforma administrativa implementada pela EC nº 19/98. 

                                            

13 No caso específico dos servidores federais, se ele já tiver adquirido estabilidade em outro cargo, o art. 
20, § 2º, da Lei nº 8.112/90 afirma que o servidor será reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Para 
(MAZZA, 2016), com essa regra evita-se que o servidor estável deixe de tomar posse em outro cargo 
melhor por receio de não ser confirmado no estágio probatório. Dessa forma, caso não seja aprovado no 
estágio probatório relativo ao novo cargo, o servidor pode regressar ao cargo anterior em que ele já era 
estável. 

14 “A mesma exigência está implícita no artigo 5º, LV, da Constituição, que assegura aos acusados em 
geral, nos processos judicial e administrativo, o contraditório, a ampla defesa, com os meios e recursos a 
ela inerentes” (DI PIETRO, 2017, p. 625). 
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Com a introdução desse mecanismo, o que houve, na prática, foi a mitigação 

do instituto da estabilidade do servidor público, visto que se passou a admitir a 

possibilidade da perda do cargo público do servidor estável por meio de um 

procedimento de avaliação periódica de desempenho.  

Na visão de Caldas (2011, p. 1), 

Trata-se da norma constitucional que mais afastou o instituto da estabilidade 
do servidor público, haja vista que o mesmo na hipótese em que já adquiriu a 
estabilidade, depois de ter passado pelo estágio probatório, ainda terá que 
passar anualmente ou semestralmente por avaliação, para ratificar a sua 
continuidade no serviço público. 

No ponto de vista de Araújo e Aleixo (2013, p. 1): 

Objetivando máxima aplicação da eficiência e, notadamente, a adequada 
prestação do serviço público, o legislador restringiu os efeitos do regime 
estatutário diante da modificação de sentido do instituto. Para afastar a 
errônea idéia de privilégio pessoal do servidor foi criada a dispensa do 
servidor público com fulcro na ineficiência no desempenho das atribuições 
públicas averiguada na avaliação periódica de desempenho. 

É importante destacar que as alterações promovidas pela EC nº 19/98 

tinham por fim assegurar a prestação eficiente dos serviços públicos e o atendimento 

das necessidades dos cidadãos usuários. Nesse sentido, o legislador reformador inseriu 

na CF/88 a hipótese de perda do cargo público dos servidores que não apresentassem 

desempenho satisfatório na execução de suas funções. 

O instrumento trazido pela referida emenda para a realização desse processo 

é a avaliação periódica de desempenho, cujo procedimento deve ser regulamentado 

mediante a edição de uma lei complementar. 

 

4.2.2.1 O Projeto de Lei do Senado nº 116/2017 

 

Em atendimento à disposição constitucional, foi apresentado o Projeto de 

Lei do Senado nº 116/2017 (PLS 116/17), que regulamenta o Artigo 41 (parágrafo 

primeiro, III) da CF/88, o qual prevê a perda de cargo do servidor estável "mediante 

procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, 

assegurada ampla defesa". 
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O texto é de autoria da senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE) e é 

destinado aos servidores federais, estaduais e municipais. A senadora propôs a 

regulamentação argumentando a ausência de legislação para tratar do tema, e que a 

população se sente lesada quando há mau desempenho por parte dos servidores15. 

Em seu projeto, a senadora propõe que a avaliação de desempenho seja feita 

pelo chefe direto do servidor a cada seis meses. Contudo, ao receber parecer favorável 

na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o relator da matéria, senador Lasier 

Martins (PSD-RS), apresentou um substitutivo aumentando esse prazo para um ano (o 

procedimento deverá ser feito entre 1º de maio de um ano e 30 de abril do ano seguinte) 

sob a justificativa de que seis meses é um "lapso temporal muito curto" para a apuração. 

O parlamentar também delegou a função de avaliar o funcionário público a uma 

comissão e não somente a um superior, pois, para ele, se a exoneração for feita pela 

chefia imediata "comporta o risco" de que seja "por simpatias ou antipatias"16. 

De acordo com o substitutivo, produtividade e qualidade serão os fatores 

avaliativos fixos, associados a outros cinco fatores variáveis, escolhidos em função das 

principais atividades exercidas pelo servidor no período. Dentre os fatores variáveis 

previstos, estão “inovação, responsabilidade, capacidade de iniciativa, foco no 

usuário/cidadão”. 

A ideia é que os fatores de avaliação fixos contribuam com até metade da 

nota final apurada. Os fatores variáveis deverão corresponder, cada um, a até 10% da 

nota. A depender da nota final, dentro de faixa de zero a dez, o desempenho funcional 

será conceituado dentro da seguinte escala: superação (S), igual ou superior a oito 

pontos; atendimento (A), igual ou superior a cinco e inferior a oito pontos; atendimento 

parcial (P), igual ou superior a três pontos e inferior a cinco pontos; não atendimento 

(N), inferior a três pontos17. 

                                            

15 Disponível em: <http://odia.ig.com.br/economia/2017-09-17/servidor-projeto-de-lei-avanca-no-
senado.html>. Acesso em: 29 outubro 2017. 

16 Idem 

17 Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/10/04/ccj-aprova-demissao-de-
servidor-por-insuficiencia-de-desempenho>. Acesso em: 02 novembro 2017. 
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O servidor poderá ser demitido, segundo o substitutivo, quando obtiver 

conceito N (não atendimento) nas duas últimas avaliações ou não alcançar o conceito P 

(atendimento parcial) na média tirada nas cinco últimas avaliações18. 

O substitutivo também prevê que a insuficiência de desempenho relacionada 

a problemas de saúde e psicossociais poderá dar causa à demissão, mas apenas se a falta 

de colaboração do servidor no cumprimento das ações de melhoria de seu desempenho 

não decorrer exclusivamente dessas circunstâncias. 

Em consulta ao sítio do Senado Federal, na qual a população pôde expor sua 

opinião ao PLS nº 116/17 – que regulamenta a avaliação periódica dos servidores 

públicos da União, Estados e Municípios, para dispor sobre a perda do cargo público 

por insuficiência de desempenho do servidor público estável – pode-se constatar que a 

imensa maioria dos respondentes se declaram contrários à proposta: 78,55% dos mais 

de 185 mil que deram sua opinião até o momento19. 

 

Figura 1: Enquete sobre o PLS nº 116/17 

 

Fonte: Senado Federal 

 

O PLS nº 116/17 é alvo de diversas críticas dos representantes do 

funcionalismo. Segundo eles, o projeto é temerário e desnecessário, visto que existem 
                                            

18 A exoneração por insuficiência de desempenho de servidores vinculados a atividades exclusivas de 
Estado dependerá de processo administrativo específico, conduzido segundo os ritos do processo 
administrativo disciplinar. 

19 Disponível em: < http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/128876>. Acesso em: 
01 novembro 2017. 
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fatores de avaliação subjetivos, que deixam o servidor indefeso, e que esses deixariam 

de exercer o direito constitucional de greve com medo de sofrerem retaliação. Outro 

argumento contra o projeto é a alegação de que os estatutos dos servidores já preveem 

sanções para quem não cumpre suas obrigações laborais20. 

Em suma, questiona-se o referido projeto pela possibilidade de que o 

mesmo mecanismo ora idealizado como adequado para o mau servidor se volte também 

contra o bom servidor, para moldá-lo conforme interesses contrários ao verdadeiro 

interesse público.     

  

                                            

20 Disponível em: <http://odia.ig.com.br/economia/2017-09-17/servidor-projeto-de-lei-avanca-no-
senado.html>. Acesso em: 29 outubro 2017. 
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5 ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA AVALIAÇÃO PERIÓDICA DE 

DESEMPENHO DO SERVIDOR PÚBLICO 

Atualmente, parece ser consenso a utilidade da avaliação especial de 

desempenho na administração pública, visto que possibilita aferir se o servidor, 

aprovado em um concurso público para cargo de provimento efetivo, detém a aptidão 

necessária para o exercício permanente de suas funções, isto é, se reúne os requisitos 

para adquirir a estabilidade. Assim, no período de três anos, conhecido como estágio 

probatório, pode-se verificar se realmente o servidor está apto ou não a continuar no 

exercício do cargo. Para isso, deverá haver um acompanhamento de perto pelos agentes 

competentes, com vistas a apurar a sua aptidão para o cargo, bem como o desempenho 

das suas funções. 

Entretanto, muito se discute acerca dos prós e contras da instituição, para 

fins de demissão do servidor público, da avaliação periódica de desempenho no serviço 

público. Isso pode ser constatado considerando que esse procedimento foi introduzido 

na Constituição vigente por meio da EC nº 19/98, promulgada em 4 de junho de 1998, e 

até a presente data ainda não foi regulamentado. 

Assim, considerando a relevância da questão, e a discussão política atual em 

torno do tema no Congresso Nacional, passa-se à análise dos aspectos positivos e 

negativos, para o serviço público, da implantação da avaliação periódica de desempenho 

dos servidores públicos. 

Segundo Chiavenato (2012), pesquisas recentes têm revelado haver uma 

correlação positiva entre organizações bem-sucedidas e a utilização de mecanismos de 

avaliação de desempenho de seus funcionários. Para ele, nas organizações modernas 

não há mais tempo para remediar um desempenho sofrível ou abaixo da média. De 

acordo com o citado autor: 

O sistema de avaliação serve como importante ferramenta gerencial para 
melhorar o desempenho das pessoas, alavancar sua satisfação, melhorar o 
contexto do trabalho e a qualidade de vida das pessoas e proporcionar 
melhores resultados em termos de eficiência e eficácia. É uma ferramenta, e 
não um destino. Um meio, e não uma finalidade em si mesma 
(CHIAVENATO, 2012, p. 152). 

Todavia, adverte o autor que se o instrumento de avaliação de desempenho 

não for adequadamente utilizado “[...] pode tornar-se um mecanismo meramente 
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burocrático de manutenção do conservantismo e do status quo existente” 

(CHIAVENATO, 2012, p. 152). 

É sabido que, ao lograr a aprovação em um concurso público e tomar posse 

em um cargo efetivo, muitos servidores se acomodam, deixando de buscar qualquer 

aperfeiçoamento e qualificação profissional, como se o ingresso no serviço público e a 

aquisição da estabilidade significassem a conquista de um porto seguro. Situações como 

essa não ocorrem na iniciativa privada, onde o empregado tem que mostrar a cada dia 

seu valor, sob pena de ficar para trás e perder espaço no mercado de trabalho. Da 

mesma forma, também não ocorreriam no serviço público, caso o servidor não se 

acomodasse na “muleta” chamada estabilidade.  

Essa realidade poderia ser transformada com a implantação da avaliação 

periódica de desempenho no serviço público, sobretudo se ela fosse utilizada como 

condição para a evolução profissional nas diferentes carreiras do funcionalismo público. 

Nesse sentido, Chiavenato leciona que é fundamental considerar: 

A avaliação do resultado do desempenho alcançado e a devida recompensa 
imediata ou a correção adequada, sempre buscando um reforço positivo para 
um desempenho excelente. O mau desempenho deve ser fruto de uma 
profunda avaliação para remover as causas e origens da ineficiência ou 
ineficácia (CHIAVENATO, 2012, p. 150). 

Eis outra importante função da avaliação de desempenho para a gestão de 

pessoas nas organizações: promover o levantamento das necessidades de treinamento. 

Assim, por meio da análise dos resultados das avaliações de desempenho dos servidores 

públicos, seria possível identificar carências e deficiências e propor ações para saná-las. 

Apesar de a EC nº 19/98 ter instituído a obrigatoriedade de criação de 

escolas de governo com o objetivo de capacitar servidores públicos (CF/88, art. 39, § 

2º), a referida emenda elegeu apenas a participação dos servidores nos cursos oferecidos 

por essas escolas como um dos requisitos para a promoção na carreira, nada 

mencionando a respeito da avaliação periódica de desempenho.  

Aliás, a possibilidade de demissão do servidor estável parece ter sido o 

único intento do legislador reformador ao instituir, por meio da EC nº 19/98, a avaliação 

periódica de desempenho no serviço público. Isso pode ser evidenciado pela leitura da 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS INTERMINISTERIAL Nº 49, de 18 de agosto de 1995, a 
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qual apresenta as razões para a reforma constitucional propugnada, que promoveu a 

flexibilização da estabilidade do servidor público. Nela, pode-se destacar o seguinte 

trecho: 

Não se propugna, portanto, a extinção da estabilidade. Entende-se como 
suficiente a sua regulamentação em dois níveis: de forma rígida, para as 
categorias que desenvolvam funções exclusivas de Estado e de forma flexível 
para os demais funcionários. A estabilidade rígida permitirá a dispensa do 
servidor por falta grave ou por insuficiência de desempenho, mediante 
processo administrativo ou judicial. A estabilidade flexível comportará, além 
das hipóteses anteriores, a possibilidade de desligamento do servidor por 
necessidade da administração, decorrente de excesso de quadros ou de 
processos de restruturação organizacional.  

Nesse mesmo sentido é a justificação da senadora Maria do Carmo Alves 

(DEM-SE) ao Projeto de Lei do Senado nº 116/2017, que regulamenta o art.41, § 1º, III, 

da Constituição Federal, para dispor sobre a perda do cargo público por insuficiência de 

desempenho do servidor público estável, em que a parlamentar, ao justificar o projeto 

de sua autoria, esclarece que: 

Trata-se de modificar o comportamento daqueles agentes públicos que não 
apresentam desempenho suficiente, especificamente daqueles que recebem 
ajuda da chefia imediata e do órgão de recursos humanos da sua instituição, 
mas, mesmo assim, optam por permanecer negligentes. 

É notório, portanto, que sob a justificativa de melhorar a qualidade dos 

serviços públicos, pretende-se adotar a avaliação periódica de desempenho na 

Administração Pública com um viés absolutamente punitivo, impondo como sanção a 

perda do cargo do servidor estável que não atingir os níveis mínimos de desempenho. 

A alegação de que a estabilidade dos servidores contribui para a má 

qualidade dos serviços públicos prestados atualmente também merece ressalvas, pois é 

de conhecimento geral as precárias condições em que são prestados esses serviços à 

população: com estruturas deficitárias, demandas em quantidade maior do que a 

capacidade de atendimento e tantos outros fatores que teriam de ser considerados e que 

impedem a análise simplista que atribui a culpa majoritariamente aos servidores. 

Além disso, para Caldas (2011): 

[...] a ineficiência do serviço público prestado por seus servidores pode 
decorrer de medidas dos administradores que ao invés de aperfeiçoar, 
qualificar e retribuir condignamente os servidores de carreira, oriundos de 
concurso público, empenham esforços em aumentar e criar cargos 
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comissionados, os quais não detêm responsabilidade de continuidade do 
serviço público. 

É importante, pois, ressaltar que a estabilidade é uma proteção para a 

sociedade – e não um privilégio para o servidor – ao evitar que, quando entre um novo 

governo, se altere toda a administração, em contrariedade ao princípio da continuidade 

dos serviços públicos (art. 22 do CDC - Lei n° 8.078/90). No caso da avaliação 

periódica de desempenho, ao fim de cada rodada de realização desse procedimento pode 

haver um desligamento em massa de servidores que forem declarados ineficientes, o 

que representaria um evidente prejuízo à máquina estatal, que se caracteriza pela 

estabilidade e pela continuidade dos seus serviços. 

Essa rotatividade de pessoal na máquina estatal, inclusive, vai de encontro 

ao princípio da eficiência na administração pública, visto que, além de acarretar a 

necessidade de realização de concursos públicos com maior frequência, o que por si só 

já significa mais custos, representaria também um retrocesso à ideia de 

profissionalização no serviço público, sem falar do prejuízo causado pela perda do 

conhecimento e do investimento na formação dos servidores desligados. 

Outro aspecto que merece ser ventilado é a respeito dos critérios utilizados 

para se avaliar o desempenho dos servidores. Isso porque a possibilidade de utilização 

de critérios subjetivos permite que o administrador descarte, inclusive, o servidor que 

com ele não compactua em termos de ideologia política, por exemplo, ou que não seja 

objeto de sua simpatia. Ou seja, permite que a ameaça de perda do emprego seja fator de 

facilitação de perseguição política e assédio moral no serviço público. E isso em uma 

realidade na qual já está ocorrendo sucateamento das instituições públicas, 

parcelamento de salários e perseguição política. 

A respeito de tais critérios, Araújo (2005 apud CALDAS, 2011) leciona 

sobre a avaliação periódica de desempenho: 

Seu objetivo é avaliar periodicamente, por critérios técnicos e supostamente 
objetivos, as condições de aptidão, desenvolvimento funcional e a eficiência 
dos serviços realizados pelo servidor. O perigo é que tais critérios objetivos 
se transformem em subjetivos, pessoais ou políticos, como tantas vezes já se 
viu em procedimentos de avaliação para promoções realizados pela 
Administração. 
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Não se pode deixar de anotar a ligação íntima entre a discricionariedade 

administrativa e a realização de uma avaliação de desempenho parcial, pautada em 

critérios subjetivos, que mascaram a realidade dos fatos, distorcendo-os, seja para 

beneficiar, seja para prejudicar o servidor, em ambos os casos resultando em prejuízo à 

sociedade.   

Para se evitar esse desvirtuamento do processo avaliativo, é fundamental a 

adoção de critérios objetivos, pautados em indicadores de desempenho mensuráveis, 

que propiciem a publicidade e o efetivo controle dos atos estatais. Nesse sentido, Freitas 

(2009, p. 114 e 115) leciona a respeito da importância da motivação e sindicabilidade 

dos atos administrativos, ao lado das garantias necessárias à valorização das carreiras de 

Estado, para a concretização do direito fundamental à boa Administração Pública: 

Nesta linha, ao lado da importância de tornar motivadas e sindicáveis, em 
profundidade, as decisões públicas em sentido amplo, indispensável 
assegurar a continuidade da gestão, para além do timbre episódico dos 
governos, transitórios por definição. [...] Noutros termos, mais que nunca, 
improtelável máxima valorização das Carreiras de Estado, robustecidas e 
consolidadas em regime institucional que confira estímulos e garantias 
compatíveis [...] que funcionem como anteparos preciosos contra a 
discricionariedade administrativa desmesurada ou insuficiente. 

Aliada à questão da subjetividade, Caldas (2011) observa que, como a 

estruturação dessa avaliação está se formando para que ocorra anualmente21, é possível 

que os resultados práticos do ano anterior influenciem a avaliação subsequente, o que, 

segundo o citado autor, leva à conclusão de que tal avaliação se contradiz nos seus 

próprios termos. 

Outro ponto discutível é a definição de quem seria responsável pela 

realização da avaliação periódica de desempenho dos servidores. Isso porque essa tarefa 

– a exemplo do que ocorre no procedimento da avaliação especial de desempenho, ao 

final do estágio probatório – deve caber a uma comissão especial, e que um de seus 

membros provavelmente será o próprio superior hierárquico do servidor. Nesse 

contexto, Caldas (2011) observa que: 

Em casos explícitos de conflito existente entre superior e o servidor estável,  
é quase que inafastável a ideia de que o primeiro possa não separar a relação 

                                            

21 Disponível em: <tribunapr.com.br/noticias/politica/senado-avanca-projeto-que-aprova-demissao-de-
servidor-publico-por-desempenho-ruim>. Acesso em: 26 outubro 2017. 
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profissional/pessoal, adotando para a realização da avaliação periódica de 
desempenho, critérios extremamente subjetivos. 

Ademais, a realidade de muitos órgãos é que muitas dessas chefias são 

ocupadas por pessoas estranhas à Administração, que nela ingressam por meio da 

ocupação de cargos comissionados, muitas vezes preenchidos por critérios políticos, 

tornando-se "servidores" até que perdure a vontade e a confiança dos seus padrinhos. 

Considerando esse cenário, a questão que se levanta é: até que ponto esses potenciais 

avaliadores agirão com imparcialidade e independência? E se se basearão por critérios 

objetivos e bem definidos. 

Tome-se, por exemplo, a realidade de um pequeno município brasileiro – 

em que, como sabemos, a maioria dos cargos de chefia são preenchidos por 

comissionados indicados politicamente – com a implantação da avaliação periódica de 

desempenho como hipótese de perda do cargo dos servidores efetivos. Muito embora 

esses chefes comissionados não fossem afetados por essa medida, seriam eles capazes 

de influenciar o resultado dessas avaliações – seja diretamente, realizando a avaliação, 

seja indiretamente, pressionando os avaliadores a eles subordinados. Diante desse 

cenário, é possível imaginar que um servidor que tenha que fiscalizar um político desse 

município fique receoso de exercer sua função, com medo de sofrer represálias na forma 

de uma avaliação de desempenho ruim, que possa levá-lo à perda do cargo.  

É importante ainda considerar as consequências prejudiciais que essa 

instabilidade funcional dos servidores acarretaria para a Administração Pública. Isso 

porque a tendência é que esses trabalhadores atuem pressionados pela perda do 

emprego, não tendo a necessária tranquilidade para bem exercer seu mister, o que 

poderia levar, na lição de Justen Filho (2006 apud CALDAS, 2011), a que o servidor 

instável possa praticar atos ilegais por medo de perder o cargo por meio de uma 

eventual avaliação de desempenho insuficiente. Para o citado autor, "a instabilidade do 

servidor pode fragilizar a própria Administração e resultar em prejuízo para a 

sociedade". 

No ponto de vista de Caldas (2011): 

Havendo a previsão de ordem constitucional de um instituto que afasta 
nitidamente a estabilidade, não é só o servidor que será instável, mas a 
própria Administração, visto que os gestores poderão utilizar-se de interesses 
particulares para a prática de seus atos, havendo forte receio de sofrerem 



63 

 

 

represálias na própria avaliação de desempenho, cujo termo é avaliado e 
analisado por aqueles. 

Em sua dissertação, William Marques Paiva Júnior destaca a importância da 

liberdade e dos direitos fundamentais dos servidores públicos para a consecução da 

dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, a regra do concurso público - prescrita 

pelo art. 37, II e §2º- da CF/88 - é considerada um dos mais importantes direitos sociais 

dos servidores, cujo valor se manifesta na distinção entre os institutos da efetividade 

(adquirida após a nomeação em cargo decorrente da aprovação em concurso público) e 

a estabilidade (adquirida após os três anos do período de estágio probatório). Esses 

dispositivos - como corolários do próprio Estado Democrático de Direito e dos 

princípios da impessoalidade, isonomia e moralidade administrativas - têm a finalidade 

de assegurar o valor fundamental da igualdade entre todos os servidores, já que este é 

um aspecto fundamental dos indivíduos e uma das bases da dignidade da pessoa 

humana (MARQUES JÚNIOR, 2009). 

A propósito, faz mister pontuar que a forma de recrutamento por meio de 

concurso público é uma decorrência do regime democrático e da justiça social presentes 

no Estado de Direito pátrio. Assim, somente pela meritocracia, qualquer cidadão, de 

qualquer classe social, origem, cor, sexo, raça ou religião, poderá ser aprovado em um 

concurso público e assumir um cargo para servir à sociedade. Destarte, ao promover a 

isonomia no preenchimento dos quadros da Administração Pública, o mecanismo do 

concurso público materializa o princípio basilar da impessoalidade na gestão da res 

publica. 

Por sua vez, a estabilidade desse servidor concursado não representa um 

privilégio seu. Trata-se, em verdade, de um mecanismo de proteção da sociedade contra 

a corrupção, pois, graças a ela, o servidor pode – e deve – dizer não ao receber uma 

ordem ilegal ou contrária ao interesse público. A estabilidade é, pois, decorrência da 

natureza do serviço prestado, que requer a máxima probidade e independência do 

servidor para o exercício de suas funções. Nesse sentido, nítida e estreita é a relação 

entre a garantia funcional dos servidores – representada pelo instituto da estabilidade – e 

os princípios da legalidade e da moralidade na Administração Pública.  

É fundamental, ainda, salientar que a estabilidade não constitui um direito 

absoluto do servidor público, pois ao mesmo tempo em que se oferta a medida de 
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proteção se estabelece a possibilidade de perda do cargo. Diversos são, aliás, os 

dispositivos legais em vigor que impõem ao servidor, caso incorra nas situações 

previstas, a pena de demissão. A Lei nº 8.112/90, por exemplo, em seu art. 132, alude 

especificamente à aplicação da pena de demissão aos servidores públicos federais pelo 

cometimento de faltas funcionais graves, como proceder de forma desidiosa 

(NÓBREGA, 1998). 

É pertinente, pois, registrar que o Governo Federal teve em 2016 um 

número recorde de servidores expulsos por práticas ilícitas. De acordo com o Ministério 

da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU)22, foram 

aplicadas punições expulsivas a 550 agentes públicos por envolvimento em atividades 

contrárias à Lei nº 8.112/1990. O número é recorde na comparação dos últimos 14 anos. 

Desde o início da série histórica, de 2003 a 2016, o Governo Federal já expulsou 6.209 

servidores. 

 

Figura 2: Relatório de acompanhamento das punições expulsivas aplicadas a servidores públicos 
civis do Poder Executivo Federal 

 

Fonte: Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União (2016) 

 

                                            

22 Disponível em: <http://www.cgu.gov.br/noticias/2017/01/governo-federal-expulsa-550-servidores-em-
2016-por-praticas-ilicitas>. Acesso em: 27 outubro 2017. 
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Por essas razões, a avaliação do desempenho é um assunto que tem 

despertado opiniões contraditórias. Se por um lado há inúmeras demonstrações 

altamente favoráveis, de outro há argumentos absolutamente contrários à sua utilização. 

E, se considerarmos as especificidades da Administração Pública e os fundamentos que 

deram origem ao instituto da estabilidade, podemos reconhecer que a avaliação 

periódica de desempenho dos servidores é uma ferramenta que, se utilizada de forma 

correta, pode contribuir para a melhoria da eficiência da máquina estatal e, 

consequentemente, dos serviços por ela prestados à população. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A avaliação periódica de desempenho caracteriza-se como uma importante 

ferramenta de aprimoramento dos recursos humanos da Administração Pública. Para 

isso, faz-se necessário que o desempenho seja medido por indicadores claros e precisos, 

baseados em critérios objetivos, e não por opiniões subjetivas. 

O servidor público deve sim servir ao público da melhor forma possível, 

mas sem sofrer perseguições de chefias, sem ser forçado a fazer o que não deve por 

medo de ser demitido. Não custa lembrar que o assédio moral no serviço público é 

muito usual na atualidade, e a tendência é que essa prática aumente ainda mais caso seja 

instituído um procedimento de avaliação periódica de desempenho pautado em critérios 

subjetivos como hipótese que possa ensejar a perda do cargo público dos servidores. 

Foi justamente para evitar que o servidor público seja refém de interesses 

outros, que não o interesse público, que foi criada a estabilidade no serviço público. É 

evidente que a partir daí houve distorções, abusos, acomodação e ineficiência por parte 

de alguns, e isso deve ser combatido – aliás, com base no ordenamento jurídico vigente 

é possível desligar, por meio de um processo administrativo, o servidor desidioso – 

porém não é verdade que a maioria dos servidores não trabalham adequadamente; muito 

pelo contrário, são eles altamente capacitados e a grande maioria dotada de grandioso 

espírito público e compromissada com sua missão de promover o bem estar social. Não 

se pode, pois, julgar a totalidade dos servidores a partir da conduta de alguns.  

A estabilidade dos servidores públicos serve para evitar que esses agentes 

sejam demitidos sempre que um novo governante é eleito, protegê-los de represálias em 

casos que afetem interesses escusos e garantir que a máquina do Estado funcione de 

maneira constante. Caso contrário, os órgãos públicos se transformariam em um 

verdadeiro balcão de negócios. 

A flexibilização da estabilidade do servidor público, com o propósito único 

de puni-lo, desligando-o do serviço público, sob a justificativa de se estar buscando a 

eficiência, não é só ruim para o servidor. É danoso também para a sociedade e para o 

país, pois traz instabilidade para a Administração Pública. É preciso, pois, entender que 

a estabilidade não é um privilégio do servidor, mas sim uma prerrogativa necessária 

para que ele bem exerça seu munus público, em prol de toda a população. 
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E a sociedade está atenta e consciente desses riscos, prova disso é que quase 

80% das mais de 180 mil pessoas que responderam à enquete no sítio do Senado 

Federal são contra o PLS nº 116/17, que prevê a perda do cargo público por 

insuficiência de desempenho do servidor público estável, por meio de avaliações anuais 

baseadas em fatores subjetivos, como relacionamento pessoal, inovação, capacidade de 

iniciativa, entre outros. Além de perseguições de chefias, tais avaliações, na prática, 

abrem caminho para que a União, estados e municípios "enxuguem" o quadro efetivo de 

pessoal para a contratação de terceirizados. 

Pelo resultado dessa consulta pública, resta claro que a população rejeita 

essa proposta, nos moldes como está prevista, pois entende que não irá qualificar a 

prestação dos serviços públicos e não atende aos anseios da sociedade. 

Ademais, é necessário se fazer uma reflexão a respeito das condições de 

trabalho oferecidas ao servidor: equipamentos, infraestrutura, materiais de uso de 

escritório, etc. A falta ou carência desses itens influenciam e muito na qualidade dos 

serviços públicos, razão pela qual não se pode tirar a responsabilidade do Estado e por 

sobre os ombros do servidor público. 

Se a institucionalização desse procedimento fosse realizada com uma 

abordagem mais propositiva – ao invés de somente buscar punir o servidor – certamente 

o serviço público sairia ganhando, dando um salto na busca pela eficiência. Inclusive, 

pela pesquisa bibliográfica realizada durante este trabalho ficou claro que a avaliação de 

desempenho é uma ferramenta estratégica para auxiliar na gestão do conhecimento das 

organizações, por meio do levantamento das necessidades de treinamento. Nesse 

sentido, o instrumento de avaliação de desempenho pode ser utilizado para se buscar o 

aperfeiçoamento dos servidores públicos visando à manutenção de um serviço público 

de qualidade, célere, atualizado e eficiente. 

Sugere-se também que se busque uma agenda de incentivos para os 

servidores assíduos, pontuais e eficientes – além das punições aos ineficientes – por 

meio da implantação de indicadores corporativos, setoriais e individuais, capazes de 

medir o desempenho, a eficiência e a produtividade no serviço público, inclusive com a 

utilização dos resultados como critério para ascensão na carreira.  
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Por fim, entende-se que é fundamental a participação da população nesse 

processo de avaliação de desempenho dos servidores, visto que ela é a destinatária final 

dos serviços públicos por eles prestados, bem como a beneficiária direta dos frutos 

advindos de um processo justo e que realmente espelhe a realidade.  

Nesse sentido, é necessário que o Poder Público implemente políticas que 

promovam a participação do usuário na Administração Pública, visando a garantir a 

efetividade e o controle social na prestação dos serviços públicos. A propósito, cabe 

aqui destacar o importante papel da recém-editada Lei nº 13.460, de 26 de junho de 

2017, que estabelece normas básicas para a participação, proteção e defesa dos direitos 

do usuário dos serviços públicos da Administração Pública23. 

Dessa forma, a sociedade será partícipe e aliada na busca pela concretização 

do princípio da eficiência na Administração Pública, bem como pela efetividade dos 

direitos fundamentais que servem de balizadores nas relações travadas entre a 

Administração e seus agentes. 

  

                                            

23
 Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13460.htm>. Acesso 

em: 16 novembro 2017. 
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ANEXO A – Projeto de Lei do Senado nº 116/2017 

 
 
 

 

Gabinete da Senadora Maria do Carmo Alves 
 

 

  

 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº , DE 2017 -    
COMPLEMENTAR 

 
 

 
Regulamenta o art. 41, § 1º, III, da Constituição 
Federal, para dispor sobre a perda do cargo público 
por insuficiência de desempenho do servidor 
público estável. 

 
 
 
 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 
 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 1º Esta Lei Complementar disciplina a perda do cargo 
público por insuficiência de desempenho do servidor público estável, nos 
termos do art. 41, § 1º, III, da Constituição Federal. 

 
Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei 

Complementar todos os órgãos e entidades da Administração Pública direta, 
autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. 

 
Art. 2º O desempenho profissional dos servidores públicos 

estáveis deverá ser avaliado periodicamente pelos órgãos e entidades da 
 
 

SENADO FEDERAL – Anexo II – Ala Senador Nilo Coelho – Gabinete 08 - | CEP 70165-900 | Brasília DF 
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Administração Pública, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos 
termos desta Lei Complementar. 

 
Parágrafo único. A avaliação de que trata esta Lei      

Complementar não substitui a avaliação de desempenho para fins de estágio      
probatório. 

Art. 3º Para os fins desta Lei Complementar, considera-se: 
 

I – avaliado: servidor público estável que tenha exercido suas      
atribuições no cargo ou função por prazo igual ou superior a 25% do período      
avaliativo, não computadas as ausências ao serviço, sejam elas por motivo 
de férias, recessos, licenças ou outros afastamentos; 

 
II – avaliador: servidor público estável que exerça a chefia 

imediata do avaliado; 
 

III – período avaliativo: um semestre, nos termos do art. 5º; 
 

CAPÍTULO II 

DA GESTÃO DO DESEMPENHO 

Seção I 

Das fases da gestão do desempenho 
 

Art. 4º A gestão do desempenho é um ciclo que envolve 
avaliador e avaliado e contempla as seguintes fases: 

 
I – planejamento da avaliação; 

 
II – acompanhamento das atividades realizadas ao longo do 

período avaliativo; 
 

III – avaliação de desempenho profissional mediante atribuição 
de conceitos de desempenho pelo avaliador, na forma detalhada nos arts. 11 
a 13 desta Lei Complementar; e 

 
IV – retorno ao servidor acerca dos pontos que devem ser 

melhorados ou reforçados quanto ao seu desempenho. 
 
 

§ 1º O planejamento da avaliação compreende as seguintes 
etapas: 
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I – planejamento das atividades do avaliado para o período    

avaliativo; 
 

II – seleção dos fatores avaliativos variáveis; e                                           

III – atribuição de pesos aos fatores avaliativos. 

§ 2º A realização das fases e etapas que possuem prazo fixado 
segue os cronogramas constantes do art. 5º a 7º desta Lei Complementar. 

 
Seção II 

Dos Cronogramas para a Realização das Fases do Ciclo de Gestão do 
Desempenho Profissional 

 
Art. 5º O período avaliativo corresponderá a um semestre, 

compreendido entre 1º de abril e 30 de setembro, e entre 1º de outubro e 31 
de março. 

 
Art. 6º A determinação dos fatores avaliativos variáveis e 

respectivos pesos deverá ser realizada entre o 1º e o 15º dia útil do mês 
imediatamente anterior ao início do período avaliativo. 

 
Parágrafo único. A homologação dos fatores variáveis e 

respectivos pesos pela chefia imediata dos avaliadores, se houver, deverá 
ocorrer entre o 16º e o último dia útil do mês anterior ao início do período 
avaliativo. 

 
Art. 7º A avaliação deverá ser concluída no mês imediatamente 

subsequente ao término do período avaliativo. 
 

§ 1º A atribuição dos conceitos de desempenho pelos 
avaliadores aos avaliados deverá ocorrer entre o 1º e o 8º dia útil do mês 
subsequente ao término do período avaliativo. 

 
§ 2º Os conceitos de desempenho atribuídos pelos avaliadores 

serão submetidos à chefia imediata do avaliador, se houver, que deverá 
homologá-los ou alterá-los entre o 9º e 15º dia útil do mês subsequente ao 
término do período avaliativo. 

 
 

Seção III 
Dos Fatores Avaliativos 

Art. 8º Os fatores avaliativos fixos consistem em:                                        
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I – qualidade: o avaliado realiza os trabalhos de forma adequada 
à finalidade a que se destinam, observando as normas e os procedimentos do    
órgão, e toma as providências necessárias para evitar a reincidência de erros 
e contribuir para a melhoria contínua; 

 
II – produtividade: o avaliado realiza os trabalhos a ele    

atribuídos com tempestividade, contribuindo para a obtenção dos resultados 
da unidade com eficiência e eficácia. 

 
Art. 9º Os fatores avaliativos variáveis consistem em: 

 
I – relacionamento profissional: o avaliado cria e mantém 

vínculos pessoais e profissionais cooperativos e construtivos; 
 

II – foco no usuário/cidadão: o avaliado atende as necessidades 
do cliente/cidadão com confiabilidade e presteza; 

 

III – inovação: o avaliado propõe ideias aplicáveis a situações 
de trabalho; 

 

IV – capacidade de iniciativa: o avaliado busca ou propõe 
soluções e age em tempo oportuno, antecipando as designações da chefia e 
adotando comportamentos que estão além de suas atribuições diretas e que 
contribuem para o desempenho da unidade; 

 
V – responsabilidade: o avaliado responde por suas ações, 

compromete-se com suas tarefas, deveres e normas, zela por bens e 
informações, buscando o alcance das metas da unidade e da instituição; 

 
VI – solução de problemas: o avaliado propõe soluções 

consistentes para problemas enfrentados em situações de trabalho; 
 

VII – tomada de decisão: o avaliado adota em tempo hábil a 
solução mais adequada entre possíveis alternativas; 

 
 

VIII – aplicação do conhecimento: o avaliado aplica 
oportunamente o conhecimento adquirido para a melhoria do desempenho 
pessoal e da equipe; 

 
IX – compartilhamento de conhecimento: o avaliado  

compartilha conhecimentos que possam  ser relevantes para o 
desenvolvimento de pessoas ou o aperfeiçoamento de atividades;      
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X –  compromisso  com  objetivos  institucionais:  o  avaliado  

demonstra senso de responsabilidade, profissionalismo e compromisso com                 
os objetivos de sua unidade; 

 

XI – autodesenvolvimento: o avaliado investe na aprendizagem 
contínua para aprimorar seus conhecimentos, habilidades, atitudes e 
comportamentos; e 

 
XII – abertura a feedback: o avaliado utiliza feedback recebido 

para aprimorar o próprio desenvolvimento pessoal e profissional. 
 

Art. 10. Os servidores serão avaliados pelos fatores avaliativos 
fixos “produtividade” e “qualidade”, acrescidos de cinco fatores variáveis, 
escolhidos de acordo com as atividades primordiais a serem realizadas no 
período avaliativo, observado o cronograma definido no art. 6º desta Lei 
Complementar. 

 
§ 1º A atribuição de pesos para os fatores avaliativos variáveis 

será realizada pelo avaliador, seguindo as diretrizes expedidas pelo órgão 
máximo de gestão de recursos humanos em que se insere a unidade 
avaliadora. 

 
§ 2º Os servidores públicos vinculados ao mesmo avaliador na 

data da atribuição de pesos e que desenvolvam tarefas equivalentes devem 
ser avaliados sob o mesmo conjunto de fatores avaliativos e sob idêntica 
distribuição de pesos. 

 
§ 3º Cada fator avaliativo fixo corresponderá a vinte e cinco 

pontos percentuais. 
 

§ 4º O peso mínimo a ser atribuído a cada fator avaliativo 
variável corresponderá a cinco pontos percentuais. 

 
 

§ 5º Nos casos de não atribuição dos pesos pelo avaliador, 
conforme cronograma constante do art. 6º desta Lei, serão atribuídos os 
pesos definidos para os agentes públicos da respectiva unidade avaliadora no 
período avaliativo imediatamente anterior. 

 
§ 6º É responsabilidade do avaliador envolver o avaliado no 

processo de escolha dos fatores avaliativos e lhe dar conhecimento,    
previamente  ao  início  do  período  avaliativo  e  por  escrito,  dos  fatores  
avaliativos e respectivos pesos pelos quais será avaliado. 

 
Art. 11. O avaliador atribuirá a cada fator avaliativo uma nota    
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correspondente ao seu grau de atendimento, em escala de 0 a 10 pontos.    

 
Parágrafo único. As notas serão atribuídas conforme os 

seguintes critérios: 
 

I – igual ou superior a 9 pontos: o avaliado superou de forma 
excepcional o esperado para o fator avaliativo; 

 
II – igual ou superior a 7 e inferior a 9 pontos: o avaliado 

superou o esperado para o fator avaliativo; 
 

III – igual ou superior a 5 e inferior a 7 pontos: o avaliado 
atendeu o esperado para o fator avaliativo, ainda que com pequenas 
necessidades de ajustes; 

 
IV –igual ou superior a 3 e inferior a 5 pontos: o avaliado 

atendeu apenas parcialmente o esperado para o fator avaliativo, com 
necessidade de acompanhamento e ajustes; e 

 
V – inferior a 3 pontos: o avaliado não atendeu o esperado para 

o fator avaliativo. 
 

Seção IV 
Dos Conceitos de Desempenho Profissional 

 
Art. 12. Os conceitos de desempenho profissional serão 

atribuídos conforme a média ponderada das notas atribuídas aos fatores 
avaliativos, observados os pesos estabelecidos nos §§ 3º e 4º do art. 10. 

 
 

Art. 13. Os conceitos de desempenho profissional são os 
seguintes: 

 

I – superação (“S”): a média ponderada das notas atribuídas aos    
fatores avaliativos é igual ou superior a 80 pontos percentuais;    

II – atendimento (“A”): a média ponderada das notas atribuídas               
aos fatores avaliativos é igual ou superior a 50 pontos percentuais e inferior 
a 80 pontos percentuais; 

 
III – atendimento parcial (“P”): a média ponderada das notas    

atribuídas aos fatores avaliativos é igual ou superior a 30 pontos percentuais 
e inferior a 50 pontos percentuais; e 

 
IV – não atendimento (“N”): a média ponderada das notas 
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atribuídas aos fatores avaliativos foi inferior 30 pontos percentuais. 

 
Seção V 

Da Unidade Avaliadora e dos Responsáveis pela Avaliação 
 

Art. 14. O servidor público será avaliado na unidade em que 
tiver permanecido por mais tempo durante o período avaliativo. 

 
Parágrafo único. Caso haja igualdade no período de 

permanência em unidade, o servidor será avaliado na unidade onde tenha 
sido lotado por último. 

 
Art. 15. Compete à chefia imediata à qual o servidor ficou 

subordinado durante o período avaliativo e, em seus impedimentos legais, 
aos respectivos substitutos, avaliar o desempenho profissional dos servidores 
públicos a eles subordinados e indicar os conceitos de desempenho 
profissional detalhados no art. 13 desta Lei Complementar. 

 
Parágrafo único. Em caso de mudança da chefia imediata, 

compete ao gestor que ficou mais tempo no exercício da função a realização 
das avaliações e, nos impedimentos legais do ocupante anterior, ao titular da 
função no momento da realização da avaliação. 

 
Seção VI 

Do Planejamento das Atividades 
 
 

Art. 16. O planejamento das atividades a serem realizadas no 
período avaliativo deverá ser acordado entre avaliador e avaliado, em 
consonância com as metas institucionais. 

 
§ 1º O planejamento das atividades deve ser flexível, permitindo    

repactuações ao longo do período avaliativo, sempre que houver necessidade 
de melhor adequá-lo aos resultados que se deseja alcançar.    

 
§ 2º  O avaliador poderá realizar registro formal das atividades  

acordadas com o avaliado em sistema informatizado de planejamento de    
atividades, em solução específica de tecnologia da informação ou em outro    
suporte escolhido, informando o avaliado a respeito.    

 
§ 3º Na existência de registro formal, é responsabilidade do 

avaliado o acesso ao sistema informatizado de planejamento de atividades, 
ou a outro suporte adotado pelo avaliador, para conhecimento dos trabalhos 
a ele atribuídos. 
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§ 4º O planejamento das atividades registrado formalmente 

poderá ser utilizado, tanto pelo avaliador quanto pelo avaliado, entre outras 
situações, para subsidiar a análise realizada quando da discordância com os 
conceitos de desempenho atribuídos. 

 
§ 5º É obrigatório o registro formal das atividades a serem 

realizadas pelo avaliado nas seguintes situações: 
 

I – servidores públicos com conceito final “P” ou “N” no 
período avaliativo anterior, conforme o art. 13 desta Lei Complementar; 

 
II – servidores públicos que tenham apresentado no período 

avaliativo anterior ou apresentem, no período avaliativo em curso, 
dificuldade na realização de suas tarefas, identificada pelo próprio avaliado 
ou pelo avaliador; ou 

 
III – servidores públicos que manifestem formalmente 

necessidade de clareza quanto às suas atividades e metas de desempenho. 
 

Seção VII 
Do Acompanhamento das Atividades Realizadas 

 
Art. 17. O acompanhamento das atividades realizadas pelo 

servidor público ao longo do período avaliativo incumbe ao avaliador. 
 
 

Parágrafo único. A critério do avaliador ou mediante 
requerimento formal do avaliado, será realizado o registro formal do 
acompanhamento a que se refere o caput. 

 
Seção VIII 

Da Avaliação do Avaliador 

Art. 18. Ao fim de cada período avaliativo, todos os avaliados 
da unidade avaliadora deverão receber formulário contendo questionamento 
quanto aos critérios escolhidos para avaliação e à isenção no procedimento.    

 
§ 1º Os avaliados não serão identificados nos formulários de que 

trata o caput. 
 

§ 2º As respostas dos formulários não serão sigilosas, podendo 
ser utilizadas pelo avaliado com desempenho insatisfatório em eventual 
recurso contra avaliação. 

 
CAPÍTULO III 
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DA REVISÃO E DOS RECURSOS RELATIVOS À ATRIBUIÇÃO DOS 

CONCEITOS DE DESEMPENHO PROFISSIONAL 
 

Art. 19. O requerimento de revisão dos conceitos de 
desempenho profissional, na hipótese de lançamento incorreto, deverá ser 
encaminhado ao órgão máximo de gestão de recursos humanos em que se 
insere a unidade avaliadora, no prazo de dez dias, contados do lançamento 
dos conceitos. 

 
Art. 20. O avaliado que não concordar com o conceito 

atribuído ao seu desempenho profissional poderá requerer reconsideração ao 
avaliador, no prazo de quinze dias, contados do lançamento da avaliação, 
devendo fundamentar seu pedido e expor as justificativas relativas a cada 
fator avaliativo que esteja contestando. 

 
§ 1º Acolhido o pedido de reconsideração, o avaliador deverá 

solicitar ao órgão de gestão de recursos humanos em que se insere a unidade 
avaliadora a alteração dos conceitos inicialmente atribuídos. 

 
§ 2º Subsistindo a discordância, o pedido de reconsideração 

deve ser contra-arrazoado pelo avaliador, no prazo de quinze dias, contados 
 
 

da data de recebimento do pedido de reconsideração, dando-se ciência ao 
avaliado. 

 
Art. 21. O avaliado pode apresentar recurso ao órgão máximo                    

de gestão de recursos humanos em que se insere a unidade avaliadora, no      
prazo de quinze dias, contados da data da ciência do indeferimento, total ou 
parcial, do pedido de reconsideração. 

 
§ 1º O órgão de que trata o caput decidirá a respeito do recurso 

em quinze dias, prorrogável por igual período, dando-se ciência do resultado                 
ao avaliado e ao avaliador. 

 

§ 2º Antes da decisão de que trata o § 1º, serão ouvidas as 
chefias imediatas do avaliado e do avaliador, no prazo de cinco dias. 

 
CAPÍTULO IV 

DO ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DA AVALIAÇÃO DE 
DESEMPENHO PROFISSIONAL 

 
Art. 22. O acompanhamento sistemático das avaliações de 

desempenho profissional é dever do órgão máximo de gestão de recursos 
humanos em que se insere a unidade avaliadora. 
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§ 1º Concluído o período avaliativo, inclusive o destinado ao 

exame dos recursos de que trata o Capítulo III desta Lei Complementar, o 
órgão de que trata o caput identificará os servidores que obtiveram conceito 
final de atendimento parcial baixo (“P”) ou de não atendimento (“N”). 

 
§ 2º O órgão de que trata o caput definirá, em conjunto com o 

avaliador, as ações destinadas à melhoria de desempenho dos avaliados com 
conceito final “P” em dois períodos avaliativos subsequentes ou conceito 
final “N” em um só período, mediante autuação de processo de apuração de 
insuficiência de desempenho. 

 
§ 3º O processo de que trata o § 2º terá por objetivo auxiliar o 

avaliado a identificar as causas da insuficiência de desempenho e superar as 
dificuldades encontradas, sendo obrigação do órgão de que trata o caput e do 
avaliador propor mecanismos de aprimoramento de desempenho para a 
próxima avaliação. 

 
CAPÍTULO V 

 
 

DO PROCESSO DE DESLIGAMENTO 
 

Art. 23. Será exonerado o servidor estável que receber: 

I – quatro conceitos sucessivos “N”; ou 

II – cinco conceitos interpolados “N” ou “P” nas últimas dez    
avaliações. 

 

§ 1º Na hipótese de recurso de que trata o art. 21, exige-se o    
prévio julgamento para a atribuição do conceito final de cada avaliação. 

§ 2º A insuficiência de desempenho relacionada a problemas de 
saúde e psicossociais não será óbice à exoneração, se for constatada a falta 
de colaboração do servidor público no cumprimento das ações de melhoria 
sugeridas pelo órgão a que refere o art. 22. 

 
§ 3º Tratando-se de doença incapacitante, o servidor será 

aposentado por invalidez, na forma da Lei. 
 

Art. 24. É indelegável a decisão dos recursos administrativos 
previstos nesta Lei Complementar. 

 
CAPÍTULO VI 

S
F

/1
7
3
0
3
.2

7
1
7
6
-5

0
 



85  
DO PROCESSO DE DESLIGAMENTO DOS POLICIAIS, DOS 

PROCURADORES DOS ÓRGÃOS DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL, 
DOS DEFENSORES PÚBLICOS E DOS AUDITORES TRIBUTÁRIOS 

 
Art. 25. Os policiais, os procuradores dos órgãos de 

representação judicial da União, dos estados e do Distrito Federal, os 
defensores públicos da União, dos Estados e do Distrito Federal e os 
auditores tributários poderão recorrer contra a decisão de que trata o art. 23 
à autoridade máxima do órgão ou entidade ao qual se vincula a unidade 
avaliadora, no prazo de quinze dias contados da data da ciência do 
indeferimento, total ou parcial do recurso. 

 
Parágrafo único. O recurso não será conhecido quando: 

I – interposto fora do prazo; 

II – não indicar o fator objeto da contestação; e 
 
 

III – desprovido de justificativa. 
 

Art. 26. A exoneração dos  servidores  de  que  trata  o  art.  25 
dependerá de processo administrativo disciplinar específico, destinado à    
apuração da insuficiência de desempenho, assegurado o contraditório e a    
ampla defesa. 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS    
 

Art. 27. O avaliador que não cumprir com as obrigações de 
avaliação previstas nesta Lei Complementar, na forma e nos prazos 
estabelecidos, terá contra si instaurado, automaticamente, procedimento 
disciplinar para apuração de descumprimento funcional, momento em que 
poderá apresentar as justificativas do descumprimento. 

 
Art. 28. O ato de exoneração por insuficiência de desempenho 

será publicado, de forma resumida, no órgão oficial, com menção apenas do 
cargo, do número da matrícula e lotação do servidor. 

 
Art. 29. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

iniciando-se o primeiro período avaliativo no dia 1º de outubro do ano 
subsequente à sua vigência. 

 
JUSTIFICAÇÃO 
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Embora a Emenda Constitucional (EC) no 19 tenha sido 

promulgada em de 4 de junho de 1998, até hoje o Brasil não possui uma 
legislação de avaliação de desempenho dos agentes públicos. A Constituição 
Federal obrigou que lei complementar estabelecesse procedimento periódico 
de avaliação de desempenho, para a perda de cargo do servidor público 
estável que não desenvolvesse corretamente as atribuições do seu trabalho 
(art. 41, § 1º, III, da Constituição Federal – CF), todavia, quase vinte anos 
depois, este Parlamento se mantém inerte em relação ao mandamento 
constitucional. 

 
Temos que ter em vista que, quando não há a perda do cargo de 

um agente público negligente, sérias consequências derivam dessa omissão. 
A sociedade se sente lesada, prejudicada, porquanto desembolsa pesados 
tributos para o correto funcionamento da máquina pública que, por sua vez, 
não lhe retorna o investimento em bens e serviços. Além disso, a mensagem 

 
 

passada aos servidores responsáveis e que prestam bem o seu papel é de que 
não vale a pena o esforço, pois aquele funcionário que não trabalha e que 
sobrecarrega os demais jamais será punido. 

 
Em verdade, o fato inegável de que a Administração Pública    

protege servidores irresponsáveis ajudou a criar em nosso país uma antipatia 
quase generalizada contra os agentes públicos em geral. Desse modo,    
servidores públicos dedicados, que honram cotidianamente os vencimentos 
que percebem e que são imprescindíveis para o cumprimento das atribuições 
estatais, são vistos injustamente como apropriadores da coisa pública.    

 
Não se compreende, portanto, a razão pela qual este Parlamento    

não regulamentou ainda a avaliação de desempenho dos servidores públicos 
estáveis. 

 
Deve ficar claro que não se trata aqui de punir os bons 

servidores, que merecem todo o apoio legal para bem cumprir seu mister. 
Trata-se de modificar o comportamento daqueles agentes públicos que não 
apresentam desempenho suficiente, especificamente daqueles que recebem 
ajuda da chefia imediata e do órgão de recursos humanos da sua instituição, 
mas, mesmo assim, optam por permanecer negligentes. 

 
Assim, diante da inaceitável lacuna normativa, tendo como 

objetivo melhorar a qualidade dos serviços públicos, apresentamos o 
presente projeto de lei, que obriga os órgãos e entidades da Administração 
Pública direta, autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a avaliar o desempenho 
profissional dos respectivos servidores públicos. 
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A avaliação do desempenho profissional preverá quatro fases: 

planejamento; acompanhamento das atividades realizadas pelo avaliado; 
avaliação de desempenho profissional; e retorno ao servidor público sobre 
os pontos que devem ser melhorados ou reforçados. Temos que referido ciclo 
permite que o agente público tenha conhecimento dos resultados esperados, 
bem como lhe oferece informações precisas sobre o desempenho de suas 
funções. Esperamos, assim, melhorar a motivação e o comprometimento dos 
agentes públicos, responsáveis, em última instância, pela implementação das 
políticas públicas de que nossa sociedade tanto necessita. 

 
Observe-se que está ressalvada a situação daqueles integrantes 

das carreiras exclusivas de Estado, cujo tratamento distinto foi previsto no 
art. 247 da Constituição Federal. 

 
 

Registramos, por fim, que o presente projeto foi inspirado em 
ato normativo similar do Tribunal de Contas da União, órgão reconhecido 
pela excelência na gestão dos recursos humanos. 

 
Certos de que a presente proposta constitui um grande avanço                

no sentido de melhorar a prestação dos serviços públicos, contamos com o 
apoio dos nobres Pares para sua aprovação.    

 
 
 

Sala das Sessões, 
 

 
Senadora MARIA DO CARMO ALVES 
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