
CADERNOS DE ADAIINISTRAÇAO POBLlCA 

A literatura sôbre a moderna administração pública e seus 
ramos especializados compõe-se, na quase totalidade, de trabalhos 
estrangeiros, principalmente de autores americanos, não traduzidos 
ou intraduzÍveis para o português. 

A Escola Brasileira de Administração Pública (EBAP) sente, 
todos os dias, os efeitos esterilizantes da falta de literatura apro
priada, necessária ao desenvolvimento de suas atividades. CUIll

pre-1he resolver o problema de elahorar e publicar o material de 
leitura e consulta de que carece. Não se trata do problema, comum 
a tôdas as escolas, de estimular e ensejar o aparecimento de obras, 
tratados, compêndios, monografias, ensaios, artigos e relatórios 
sôbre as pesquisas feitas e as matérias ensinadas. O problema aqui 
é específico e mais premente, uma vez que não existe nos idiomas 
maternos de seus estudantes - português e espanhol - U111 mon
tante suficiente de trabalhos sôbre administração pública, que pos
sam ser adotados como guias para os alunos. E' forçoso, assilll, 
que a Escola prepare e publique os manuais, compêndios e demais 
fontes de conhecimento de que llecessita, para doculllentar e ex
pandir suas funções ordinárias de ensino e pesquisa. 

Até a presente data, a falta de literatura específica em por
tuguês sôbre as várias disciplinas ministradas em' seus cursos tem 
sido suprida pela Escola mediante a produção e distribuição de 
uma literatura ad hoc - escrita, mimeografada e distribuída sob 
o signo da interinidade e a forma de apostilas. 

Por um entendimento tácito entre os professôres, estudantes 
e a direção da Escola, as apostilas até agora publicadas são tidas 
C01110 uma espécie de sementeira, de que surgirão com o tempo as 
obras menos efêmeras, os livros de texto de que a Escola carece 
para transmitir, através da palavra escrita, os ensinamentos da 
moderna administração pública. 



data, são outros tantos instrumentos de difusão de idéias, elabo
ração de doutrinas, fixação de reflexões, opiniões e fatos sôbrc 
a literatura, a poesia, a arte e outros aspectos da cultura brasileira. 
E' um documentário amplo e um temário rico daquilo a que po
deremos chamar a história intelectual do Brasil. 

Bem examinados os fatos, chega-se à conclusão de que os 
cadernos têm contribuído, quase tanto quanto os tomos volumosos, 
para a formação do fundo de conhecimentos a que CRANE BRINTON 
chamou our slender stock of cumulative knowledge in the social 
sciences. 

Os Cadernos de Administração Púb~ica, idealizados e lan
çados pela EBAP, destinam-se a remediar, em parte, a falta de 
literatura especializada, com que se vêem a braços, nos países da 
América Latina, os estudantes de administração pública. 

Ao lançar a série de Cadernos de Administração Pública, a 
EBAP alimenta a esperança de chegar em breve ao número 100 
e, assim, contribuir qualitativa e quantitativamente para a difusão 
organizada de idéias, doutrinas, teorias e práticas modernas sôbre 
a ciência e arte da administração. 

Rio de Janeiro, 3 de abril de 1954. 

IlENEDICTO SILVA 



A P R E S E N T /1 ç /1 O 

o presente estudo súbre a departalllentalização no nível dos 
min'istérios, de autoria do Dr. GUSTAVO LESSA, possui, entre outros 
méritos, o de mostrar como pode ser utilizada a administração com
parada na indução de diretrizes para a. organização estatal. 

Num país como o Brasil, cuja organização admimstrativa 
necessita reconhecidamente de reforma básica, é da maior utilidade 
que os profissionais meditem sôbre a e.rperiência universal já 
acumulada, concernente ao tratamento do problema da diferenciação 
dos objetivos governamentais, na teoria e na prática. 

Êste Caderno oferece ao leitor uma síntese da doutrina mais 
autorizada sôbre o assunto e uma apreciação dos esquemas gover
namentais etn funcionamento etn vários países. Além disso, dentro 
dêstes propósitos, o autor não perde de vista o problema adminis
trativo brasileiro e, cotn freqüência, o discute no texto, conferindo, 
assim, ao presente estudo, talvez a sua maior qualidade - que é 
a de contribuir para o esclarecimento das dificuldades C011~ que se 
defronta a nossa administração federal. 

Pode-se afirmar que não existem princípios rígidos para. a dife
renciação do trabalho governamental, refletindo o mesmo e111, cada 
país determinadas peculiaridades históricas. Todavia, o autor dêste 
Caderno admite como provável que, para o futuro, em tôda a 
parte onde a situação financeira o permitir, a evolução seja no 
sentido de ministérios tanto quanto possível unifuncionais, tal como 
já vem sucedendo, de há muito, nos ministérios militares, no da 
fazenda e no das relações exteriores. 

O Brasil, entretanto, por fôrça de sua escassez de recursos finan
(eiras, ('stá compelido, em boa margem, a 111,anter ministérios multi-



funcionais, embora o desafôgo das tarefas de tais 1Illltlstenos posso 
ser obtido pela descentralização administrativa, isto é, pela COl1-

cessão de 'maiores poderes e responsabilidades aos diretores das 
repartições. 

Eis aqui as idéias mais salientes dêste Caderno. Elas ganharão 
on pormenor e precisão 110 texto que segue, cuja leitura é, sem 
dúvida, útil aos interessados em problemas administrativas. 
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A DEPARTAMENTALIZAÇÃO AO NíVEL 
MINISTERIAL ('~) 

I - INTRODUÇÃO 

Por dcpartamcntalização se 
tem entendido o agrupamento 
dos trabalhadores, sejam de em
prêsas públicas ou privadas, em 
determinadas seções dessas em
prêsas, a fim de obter o melhor 
rendimento do trabalho. A am
plitude do têrmo varia conforme 
os níveis da administração a que 
se aplica. Quando se considera 
uma grande emprêsa como o go
vêrno de uma nação, a departa
mentalização em seu nível mais 
alto se refere ao problema do 
agrupamento dos serviços etn 
ministérios. Dentro de uma de
terminada repartição, a divisão 
de trabalho é também chamada 
departamentalização, embora àb-

viamente num sentido malS res
trito. 

De qualquer forma, para guia 
no agrupamento dos trabalhado
res se têm apontado várias ca
racterísticas da emprêsa em es
tudo, como sejam: os objetivos 
dos serviços; os processos do 
trabalho (expressão que envol
ve, em muitos C8.S0S, a natureza 
dos instrumentos ele trabalho) ; 
a clientela a ser atendida; o lo
cal de trabalho. 

E' natural que as teorias de 
organização tenham procurado 
traçar uma orientação mais ou 
menos uniforme que se aplique 
desde as atividades iniciais até 
o setor mais alto ela supervisão 
hierárquica. A experiência 1110S-

(*) O presente estudo foi elaborado em 1952 na Divisão de 
Pesquisas do Instituto Brasileiro de Administração, na qual trabalhava 
o autor. Para a sua primeira publicação, que é a atual, foi revisto 
e retocado pelo mesmo (N. do A.). 
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tra, porém, que a discussão sóbre 
as diretrizes a seguir só se torna 
realmente proveitosa quando se 
focaliza 'Um determinado setor 
da administração. Assim Lu
THER GULICK teve que ilus
trar a sua exposição com exem
plos tirados dos departamentos 
componentes da administração 
de uma cidade (1). 

O setor que é objeto de nosso 
estudo tem sido alvo de muito 
poucas investigações. O motivo 
parece ser a estranha aversão 
que existe no campo da admi
nistração pública pelo estudo das 
funções dos ministros e das se
cretarias ministeriais. Sem a 
discriminação dessas funções, 
conforme veremos adiante, não 
é possível opinar sôbre o agru-

pamento das repartições públi
cas em ministérios. 

Antes, porém, faremos um li
geiro resumo de quatro estudos 
que encararam o problema da 
departamentalização ao nível 
ministerial. 

Digamos desde já que êsses 
estudos parecem ter tido muito 
pouca influência na departamen
talização ministerial nos respec
tivos países. Na realidade, os 
moldes de reorganização minis
terial em cada país variam de 
acôrdo com as condições histó
ricas, culturais e econômicas res
pectivas. Isto não impede a exis
tência de feições comuns nesses 
moldes, devido à semelhança, em 
tóda parte, dos objetivos gover
namentais básicos. 

(1) LUTHER GULICK, Notes on the theory of arga,niza,tion, capí
tulo do livro Pa,pers on the science of a,dministra,tion, editado por 
Gulick e Urwick - Institute of Publie Administration (Nova 
York, 1937). 



11 - HISTóRICO 

O relatório da Comissão 
Haldane 

o primeiro estudo em ordem 
cronológica parece ter sido o 
contido nalgumas páginas do 
muito falado "Relatório da Co
missão sôbre mecanismo gover
namental" (Report of the ma
chinery of government commit
tee), também chamado relatório 
da Comissão Haldane, por ter 
sido seu presidente o cientista 
britânico Lord Haldane. 

Segundo êsse relatório, na dis
tribuição das funções ministe
riais parece haver" somente duas 
alternativas, que podem ser re
sumidamente descritas como dis
tribuição conforme as pessoas ou 
classes com que se tem de tra
tar, e distribuição conforme 
os serviços a serem executa
dos" (2). 

A Comissão adota o último 
princípio. Ela acha que "a dis
tribuição conforme a natureza do 
serviço a ser prestado à comuni
dade é o princípio que provà~ 
velmente leva à mínima parcela 
de confusão e de imbricação 
(overlapping). Reconhece, po
rém, que o princípio não pode 
ser aplicado com rigidez, e apon
ta como demonstração o proble
ma da saúde dos escolares e da 
higiene dos estabelecimentos de 
ensino, o qual, na Inglaterra, na 
esfera nacional, está incluído 
dentro dos objetivos do Minis
tério da Educação, em vez de 
ser colimado pelo Ministério da 
Saúde. 

Outro motivo invocado pela 
Comissão para justificar sua 
preferência é que a distribuição 
de serviços conforme as pessoas 

(2) RepoTt of the machinery of government committee, Mi~iBtry 
of Recon8truction - H. M. Stationer1l Office (Londres, 1919), pago 7. 
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a serem atendidas levaria à cria, 
ção de um ministério para os po, 
Lres, de um ministério para as 
crianças, de outro para as pes
soas seguradas, de outro para os 
desempregados, etc., cada um 
dos quais compreenderia servi
ços de diversa natureza ofereci, 
dos à mesma classe de indiví
duos. Em tais ministérios, o pa
drão dos serviços não poderia 
se tão alto como o de um minis, 
tério devotado à provisão de um 
determinado serviço. 

E' pena que a Comissão, pre
ocupada com outros problemas 
de reconstrução administrativa 
avivados no país pela primeira 
guerra mundial, tivesse abordado 
tão lacônicamente o assunto es
pecífico de que estamos tratan
do. Num regime descentraliza
do (falamos aqui da descentra
lização administrativa, e não da 
descentralização política ou ter
ritorial) , um ministério pode 
conter vários serviços, da mais 
alta qualidade. conforme vere
mos adiante. 

o ponto de vista de 
W. F. WilIoughby 

Alguns anos depois, o Prof. 
\V. F. WILLOUGHBY, escrevendo 

os seus Principies of public 
adl1únistration, esposou também 
o critério adotado pelo relatório 
da Comissão Haldane, à qual, 
aliás, não se refere, e o chamou, 
com maior propriedade, critério 
do agrupamento dos serviços 
confor7l1e seus propósitos 011 fun
ções. 

Não fêz referências, nem se
quer para repúdio, ao critério de 
agrupamento conforme as pes
soas a serem atendidas. Mas 
adotou um outro alvo para a sua 
crítica: o critério do agrupa
mento conforme a natureza das 
atividades. Assim êle conta que 
se tem proposto, nos Estados 
Unidos, a criação de um minis
tério ou repartição de química, 
de um serviço central de esta
tística, de um ministério de obras 
públicas, e objeta a isto pelo fato 
de "ser altamente desejável, se
não imperativo, que a cada ser
viço, ou, ao menos, a cada mi
nistério, caiba o encargo direto 
de tôdas as atividades nas quais 
êle se empenha a fim de poder 
executar a sua função prima
cial" (3). 

Segundo WILLOUGHBY, pois. 
o natural ~ que, se um minis
tério precisa de serviços de quí-

(3) W. F. WILWUGHBY, Principles 01 public administration, 
The Brookings Institution (Washington, 1927), pág. 90. 
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mica, de estatística, de obras, 
etc., os tenha incorporados à 
sua própria estrutura. Os obje
tivos parciais dêsses serviços se 
subordinariam aos objetivos ge
rais do ministério. Esta é, na 
verdade, a tradição geralmente 
seguida e a que parece mais ra
zoável, embora o conceito não 
possa ser interpretado ao pé da 
letra, conforme veremos adiante. 

As sugestões provindas da 
Brookings Institution 

LEWIS MERIAM, membro pre
eminente do corpo técnico da 
Brookillgs Institutiol1, tendo 
aparecido mais tarde na are
na (4), parece ter-se aprovei
tado não só das contribuições 
mencionadas como das que ha
\'iam sido já expostas pelos dou
trinadores da organização geral. 
Não enfrentou, porém, especifi
camente, o problema da distri
buição de serviços por ministé
rios. Suas observações incidem 
sôbre a organização e localiza
ção das agências do govêrno, 
têrmo genérico que, na termi
nologia administrativa america-

na, é aplicado, via de regra, a 
qualquer órgão da administra
ção, incluindo repartições, minis
térios, conselhos consultivos, co
missões reguladoras, etc. 

No capítulo sôbre "Reorgani
zação estrutural", critica êle, 
justificadamente, a denominação 
de princípios aplicada aos crité
rios já enumerados. Propõe de
nominação mais modesta: fatâ-
1'CS. Dêstes enumera nove, figu
rando em primeiro lugar na lis
ta: "O objetivo ou propósito 
primacial da agência", que vimos 
erigido pela Comissão britânica 
e por WILLOl'GHBY C01110 prin
cípio diretor. Também inclui, 
entre os fatôres enumerados, a 
"natureza ou caráter do traba
lho executado", e "a clientela es
pecial servida". Assim narra que 
foi necessário, nos Estados Uni
dos, concentrar numa repartição 
única, subordinada diretamente 
ao Presidente ela República, os 
serviços destinados aos vetera
nos de guerra, dantes esparsos 
por diversos ministérios. Já de 
há muito as questões relativas 
aos índios estavam afetas a uma 
repartição (office) situada no 

(4) LEWIS MERIAM c LAURENCE F. SCHMECKEBIER, Reorgani-
zation of the National Govcrnment ~ The Brookings Institution 
(Washington, 1939). 
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Ministério do Interior. Verifi
ca-se, desta iorma, que a "clien
tela", i~ L') l'. u con j unto da:; pes
soas a :'·('1"l':11 atendidas cOll~tit\1i 
tlll1 fator 11;(,) de;'prezí\'C'] 11a (J1"

ganiz:lt;,l<J. 
O meSli\D acul1iec<:ria quantu 

il natureza das atividades. 1\ Ec
partiçáo de Recenseamento (B li-
1'eal( of CCIlSltS), situada no Mi
nistério do 'Comércio, coletava 
estatísticas de populaçáo, ele agri
cultura, de manufaturas, de ca
samentos, nascimentos e óbitos, 
ele delinqüência, de finanças. 
Cumpre notar, porém, que ele
pois da publicac:ão do livro a 
que estamos aludindo, os dados 
de estatística vital foram trans
feridos para o Serviço Federal 
de Saúde Pública, situado hoje 
em uma" agência" que é um ver
dadeiro mi11istério. 

Façamos agora Ul11 rápid() 
resumo dos seis outros fatôre:;; 
de organização apontados por 
MERIA!lI. 

Area gcográfica. sl'r'l'ida 
Diz o autor citado que ê,:,e fator 
"entra em cena nas seções mai~ 
remotas c 11 :enos desenv()l\"lda~ 

em Cl,l": lJodc ser akanc:ada eco
nomia, COtlCclltralldu em um ór
gão único todos Oei serviços eXI
gidos para uma dada área, sem 
atcIJçáo aI) ()hjdil'o di"s:e'-', StT-

·:iços e à natureza do trabalho 
('c.:ccll1 ~)(l(J". E:::queceu-se de que 
1 'cm sempre se trata ele "seções 
rell10tas ~ mellOS (lescl1\"olvidas", 
:\s:;i1l1 Fr"Ele, () autor inglês cujo 
:1' lllto ,k vi ,;ta adiante assinala
rC1110S, mellciona a existência na 
Crá-l1rct:ml;;l ele um ministério 
c~pecial para a ci \'ilizada Escó
cia, ljl'e faz parte integrante da 
Grã-Bretanha. 

N cccssidade dt> (o1l/rulc exc
oltivo - O que deseja MERIAJ\[ 

com esta pouco significativa epí
grafe, é indagar se há necessi
(bde de limitar o número de 
pessoas suhordinadas diretamen
te ao Presidente da Repúhlica. 
?-Jão acredita que se possa ado
tar um número fixo, como al
guns pretendem, para tôelas as 
suhordinações às diversas che
fias, ao longo da hierarquia. 
Menciona que na solução elo pro
blema podem influir mecanismos 
c1e coorclenaçflo, os quais alol1-
g'am o alcance do cOl1trôle (span 
oJ cOlltroI) do chefe executivo. 
l~efere-se também a fatôres pes
:;oa i~. C~. pazcs de ter o mesmo 
efeito .Ê~ste último argumento é 
l11cno:; COl11preCIl ~ível, porque, 
c\ i: !el1tc111elltc, na cstruturaçáo 
do:> órgãos governamentais, não 
é possível prever qual será a ca
fíacidade pessoal dos seus diri-
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gentes, mas é necessário delimi
tar previamente a amplitude dos 
serviços suhordinados. 

Ainda sob a mesma rubrica, 
~1ERIAl\I introduz uma longa 
discussão a respeito da situação 
de diyersas repartições em mi
nistérios americanos, mostrando 
como algumas poderiam ser rei
vindicadas por mais de um dês
ses ministérios sem ofensa à ló
gica. Mas não se referiu à re
percussão que poderia ter no 
problema da reestruturação o es
tudo do escopo das funções mi
nisteriais. 

Natureza dos poderes exerci
dos (administrativos, :quase-le
gislativos ou quase-judiciários) 
- Uma palavra preliminar sô
hre estas expressões, que são 
pouco divulgadas entre nós. Sa
be-se que a delegação dos pode
res se tornou inevitável nos Es
tados Unidos como nos outros 
países. Mas a Constituição ame
ricana interpretada literalmente 
a proíbe. Por isso, o Supremo 
Tribunal, reconhecendo que há 
órgãos separados do Poder Le
gislativo e do Poder Judiciário 
aos quais se tem inexoràvel
mente de conferir atribuições 
para traçar normas e obrigações, 
bem como para dirimir litígios, 
crismou essas atribuições de 

quase-legislativas e quase-judi
ciárias, respectivamente. 

N os Estados Unidos, tais ór
gãos são às vêzes independentes 
do Poder Executivo. Como é do 
conhecimento geral, também os 
ministérios são, em certos casos, 
investidos de f unções normati
vas e de funções de julgamento. 
Mas às chamadas" comissões re
guladoras independentes" (indc
pClldent l'egulatory C0111111,issi-
01ls) é que cabe a maior parte 
dessa responsabilidade. Como 
simples exemplos das tarefas 
que executam, podem ser cita
das: a regulamentação dos fre
tes ferroviários, a dos métodos 
de competição no comércio inte
restadual, a do funcionamento 
das emprêsas de telégrafo, rá
dio e telefone, etc. Além dessas 
funções normativas, elas exercem 
outras de julgamento. Diz ME
RIAM: "Em não pequena escala, 
elas agem muito como o fazem 
os tribunais, ao aplicar a casos 
específicos, a lei e os regulamen
tos" (the law and the rules and 
rcgulatiolls, pág. 70). 

Embora pareça inclinar-se 
para a necessidade da indepen
dência de tais órgãos, não ex
prime uma opinião definida a 
respeito. Assim não se fica sa
bendo qual o pêso que atribui ao 
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fator por êle enumerado. É sabi
do que o President' s C onlmittec 
on Admínistrative Management, 
em seu relatório de 1937, defen
deu a integraç2,0 das comissões 
reguladoras em ministérios. Sua 
sugestão, porém, não foi aceita 
pelo Congresso. 

Os outros três fatôres enume
rados pelo técnico da Brookings 
lnstitution nos parecem tão 
pouco pertinentes ao assunto em 
foco, que nos limitaremos a men
cioná-Ios: "capacidade de cer
tos indivíduos providos ele do
tes e1eyados para organizar e ge
rir com êxito"; "necessidade de 
rapidez nas operações','; "ma
nutenção de estreita cooperação 
com os outros setores do go
vêrno". 

Sua conclusão é a ~eguinte: 

"Em favor de quase toelos os 
chamados princípios de organi
zação, é possível destacar as 
vantagens de cada um de ma
neira a dar-lhe U1l1a forte apa
rência de supremacia. A expe
riência indica, entretanto, que, 
em quase todos os casos, há des
vantagens, pelo 111enos e(luiva
lentes, que os proponentes de U111 

determinado princípio diretor se 
inclinam a desprezar". E sa
lienta a necessidade de pesar as 

vantagens e desvantagens elo~ 
vúrios fatôres. 

A opinião de S. E. Finer 

FI","ER, professor de "Insti
tuições Políticas" em universi
dade inglêsa, aborda o assunto 
em um pequeno capítulo soh a 
epígrafe "The M inistry", do seu 
livro intitulado A primer oJ 
ru blic administratioll" (Frede
rick Muller Ltd. - Londres, 
] 950). Destaca, de início, os 
dois critérios principais: o da 
(listribuição de serviços confor
me os objetivos es periais ou fll J1-

çiJes dos ministérios, e o da dis
tribuição conforme a clientela a 
ser servida. Em seguida, enu
mera outros dois, também jú 
110SS0S conhecidos: o elo processo 
d e trabalho, que os autores pre
cedentes chamaram a naturc:::a 
das atividades ou do trabalho 
empreendido: o da regiiio aten
dida. 

Procurou 1llostrar o Professor 
FINER que nenhum dos critérios 
apontados na prática impera de 
modo absoluto. Os grandes mi
nistérios funcionais, por exem
plo, o de Saúde e o da Educa
ção, têm de fazer concessões a 
outros. Assim o primeiro deixa 
a inspeção sanitária das fábricas 
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~~o Ministério do Trabalho, e ser
viços análogos aos m~nistérios 
militares, ao da Economia e ao 
das Colônias. O Ministério da 
Educação partilha a educação 
agrícola com o Ministério da 
Agricultura, e deixa setores edu
cacionais inteiros aos serviços 
militares, ao Ministério da Eco
nomia, ao Departamento das 
Crianças (Children's Depart
ment) do Ministério do Inte
rior, repartição que se ocupa so
bretudo com as crianças desva
lidas e delinqüentes, etc. 

Para mostrar a dificuldade do 
problema, considera S. E. FINER 

justificada a dúvida sôbre se a 
criação de um ministério para 
a agricultura de"a encontrar o 
seu fundamento no critério da 
função, ou no da clientela (no
tar que tal ministério, de fato, 
serve sobretudo a agricultores). 
Da mesma forma, deverá um mi
nistério de obras públicas deri
var do critério da função ou do 
critério de processo de trabalho? 
(lembra que tal ministério man
tém um corpo numeroso de en
genheiros civis.) Mas, adiante, 
acrescenta: "Seria ridículo for
mar todos os ministérios pelo 
critério da clientela. As vanta
gens de tal ministério são que 
uma só autoridade pode abran-

ger todos os problemas de um 
grupo especial de pessoas, e, da 
mesma forma, os membros dês se 
grupo podem dirigir-se a um 
centro único em tôdas as difi
culdades. Mas êste critério é 
aplicável somente aí onde o gru
po é tão especial que os seus pro
blemas não podem de maneira 
alguma ser assimilados aos da 
nação como um todo, ou trata
dos em conjunto". 

Quanto ao princípio da orga
nização conforme a natureza do 
trabalho, logo de entrada pro
cura ridicularizá-lo. Pergunta 
se, em vista de haver, dentro 
dos ministérios, serviços espe
ciais de consultores jurídicos, de 
arquitetos, de engenheiros, não 
seria conveniente criar um mi
nistério de advogados outro de 
engenheiros, etc. Adiante pon
dera que o trabalho de coordena
ção necessário a tais organismos 
seria extraordinàriamente difí
cil. 

Relativamente ao princípio re
gional, "seu valor é limitado a 
regiões tão especiais que os seus 
problemas não podem ser assi
milados aos da nação, como um 
todo". Sua conclusão é seme
lhante à de MERIAM, cujo tra
balho não cita: "Em resumo, ne
nhum critério isolado é capaz de 
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aplicação universal e, qualquer 
que seja o princípio adotado, al
gum;1 s ftmções devem imbricar
-se (M1crlap)". 

Quanto ao número de repar
tições capazes de ser supervi
sionadas pelo ministro, não é 
assunto que discute senão indi
retamente. Refere-se às opiniões 
diversas que existem, em admi
nistração, sôbre o número de su
bordinados aos quais um chefe 
deve superintender, mostrando 
que, nessas opiniões, o número 

oscila de 5 a 12, e acrescenta: 
"A verdade é que o número tem 
que variar. O caráter individual 
do chefe é imprevisível, e tam
bém o é o dos subordinados. O 
caráter da administração varia, 
sendo algumas repartições (offi
ces) "quietas", e outras "ani
madas" (livel}'). Também afe
tam a amplitude do contrôle fa
tôres materiais C01110 a disper
são do pessoal, acomodações ou 
material de escritório inadequa
dos" . 



IH - O ESTADO ATUAL DO PROBLEMA 

Ao encarar-se o problema da 
departamentalízação ao nível dos 
ministérios, vê-se que mesmo os 
fatôres ou critérios mais desta
cados nos estudos anteriormente 
revistos não servem por si sós 
],ara solucionar () problema em 
l1ma determinada época. Torne
mos a examiná-los em ordem a~
cendente de importância. 

O fator área ou localização sú 
excepcionalmente afeta a orga
nização dos ministérios, porque 
estas divisões administrativas, 
por sua natureza, têm um âm
bito nacional, e os seus órgãos 
propulsores, via de regra, se ins
talam na sede do govêrno. O 
oestaque de um ministério para 
tratar de colônias só se verifica 
nos países europeus com tradi
ção imperial. O caso, na Grã
Bretanha, de um ministério só 
para a Escócia é devido ao grau 
extraordinário de autonomia 
administrativa que esta região 

possui dentro da nação hritâ
uica, pois os seus departamen
tos pràpriamente ditos, isto é, 
os de educação, saúde, etc., têll1 
sede em seu próprio território. 
e não em Londres. 

No Brasil, é difícil que se cllc
glle a invocar semelhante fator, 
para criar um ministério só para 
os territórios. Intraministerial
mente, poder-se-ia pensar em de
legacias regionais que fôssem 
ll1inistérios em miniatura. E' du
\'idosa a utilidade dessa criação, 
em virtude dos vários problemas 
nela envoltos. Felizmente não 
temos que discutí-Ia aqui, por fi
car fora do assunto em vista. 

O fator clientela é também de 
aplicação muito restrita acima 
do nível das repartições. Por 
exemplo, entre nós, os veteranos 
de guerra não são tão numero
sos que exijam para os seus pro
blemas uma repartição especial, 
subordinada diretamente ao Pre-
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si dente da República, e inclusiva 
de vários serviços. Da mesma 
forma, a proteção aos índios não 
está mal dentro de um ministé
rio. Na Inglaterra não vingou 
a campanha de alguns em favor 
da criação de um ministério para 
crianças, o qual trataria, ao mes
mo tempo, de educação, de assis
tência social à infância e de saú
de infantil. 

Vimos que os argumentos adu
zidos em prol de organizações 
inspiradas no fator processo têm 
encontrado vivas críticas, quando 
se trata do nível ministerial. 
Obviamente, um ministério de 
químicos, um ministério de mé
dicos, um ministério de pessoal 
de escrita, não encontrariam 
aplausos, tão evidentes são as 
dificuldades de coordenação do 
trabalho dêsses profissionais, que 
surgiriam. Ao nível dos depar
tamentos municipais, as vanta
gens da especialização tornam-se 
mais sensíveis. Mas, ainda aí, 
elas não são tão esmagadoras 
como se poderia pensar. A es
treita colaboração técnica dese
jável, em virtude da polifurca
ção crescente das carreiras pro
fissionais, é difícil de ser alcan
çada. Por exemplo, os médicos 
que se dedicam à saúde pública 
usam processos de trabalho bem 

diferenciados dos atribuídos aos 
clínicos que se dedicam à assis
tl~ncia. A diferenciação, porém, 
dos departamentos locais em 
saúde pública e assistência não 
depende dessas considerações de 
ordem teórica e, sim, dos recur
sos municipais. Muitas cidades 
grandes os têm separados, mui
tas cidades pequenas os têm uni
ficados. 

Cumpre notar, entretanto, que 
o fator processo, mesmo ao ní
vel da organização ministerial, 
de certa maneira colore o fator 
objetivo básico, cuja predomi
nância, neste nível, é indispu
tável. Com efeito, êste último, 
também apelidado pelos autores 
que analisamos, de propósitos, 
funções, etc., tem tido uma apli
cação tradicional nos serviços 
militares, nos de relações exte
riores, nos de finanças e, em 
menor grau, nos de justiça. Em
bora a característica da organi
zação por objetivos básicos seja 
() agrupamento de profissionais 
dIversos, há uma predominância, 
na mesma organização, de deter
minada categoria profissional e, 
por conseguinte, de determinado 
processo de trabalho. 

Já a agricultura, a indústria, 
o comércio, o trabalho, a previ
dência social, a saúde e a edu-
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cação, de modo geral, raramente 
correspondem, uma a uma, a 
um ministério, nos diversos paí
ses de cuja organização temos 
conhecimento. Assim, não lhes 
é aplicada persistentemente a re
gra do objetivo básico. Na cria
ção de novos ministérios, é ine
gável a influência de considera
ções de ordem política. Por ou
tro lado, onde há cuidado na 
poupança dos dinheiros públicos, 
se têm em devida conta as des
pesas que essa criação acarreta, 
inevitàvelmente grandes se não 
se impede a colocação, junto ao 
ministro, de uma secretaria pro
\'ida de serviços gerais de pes
soal, material, orçamento, conta
hilidade, etc. 

Dir-se-á que, postas de parte 
as considerações de ordem finan
ceira, o ideal seria a adjudica
ção de um ministério a cada 
objetivo básico governamental. 
Tal objetivo seria mais fàcil
mente assimilado pelo homem 
público encarregado da pasta, 
que assim poderia defender mais 
fàcilmente os planos administra
tivos e exercer a supervisão ine
rente ao cargo. Cumpre apurar 
se não há, por enquanto, desvan
tagens que também pesem do ou
tro lado da balança. 

Preliminarmente, é preciso 
e~aminar se um mesmo ministro 
pode superintender serviços pú
blicos de natureza diversa, con
jugados em sua pasta. Digamos 
desde logo que êsse problema é 
muito diverso do referente ao 
número de subordinados que um 
chefe deva comandar, em qual
quer setor da administração. 
Isto porque as funções dos mi
nistros diferem radicalmente das 
funções dos chefes incumbidos 
de administrar diretamente os 
serVIços. 

Quais são, pois, aquelas fun
ções? O conceito muito espalha
do, segundo o qual o ministro 
seria considerado o gestor da 
pasta (alguns diriam "gerente", 
trad uzindo "manager"), corres
ponde a uma concepção das fun
ções ministeriais ultrapassada 
pelo fenomenal desenvolvimento 
contemporâneo dos serviços pú
blicos. A eficiência dêsses ser
viços é, sem dúvida, muito mais 
garantida pela descentralização 
do que pelo contrôle ministerial 
estreito - o que, na prática, é 
muitas vêzes desconhecido. A 
tendência nos parece ser para 
que se vá atribuindo destacada
mente ao ministro uma prerro
gatIva geral de supervisão. 
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Esta última palavra, como 
tantas outras na incipiente ciên
cia da administração pública, 
tem UI11 sentido demasiado am
pio. A sua origem etimológica 
nos hallilita a relacioná-la, não 
com a função de gerir, de admi
nistrar, mas COI11 a de verificar 
como os serviços estão sendo 
administrados e geridos. Liga
dos intimamente a esta função, 
se acham, na esfera ministerial, 
duas outras: 1) a de traçar, de 
acôrdo com o Presidente, dire
trizes que não sejam bastante 
amplas para ser incumbidas ao 
Poder Legislativo, nem minu
ciosas demais para ser atribuí
das aos administradores prô
priamente ditos; 2) a de esti
mular, com o alto prestígio do 
cargo, a boa marcha dos ser
viços. 

Apontemos alguns exemplos, 
para concretizar o assunto. E' 
sem dúvida uma das funções 
mais importantes dos ministros 
o estudo das propostas orçamen
tárias e dos planos administra
tivos elaborados nas diversas re
partições a êles subordinadas. 
Só depois de obter um conheci
mento acurado das necessidades 
destas, poderá êle advogar os re
cursos necessários perante are· 
partição central do orçamento, 

perante o Presidente da Repú
blica e perante as Comissões do 
Legislativo. Desta forma se ha
bilitariam também a pleitear, 
com fundamentos sólidos, as me
didas legislativas de ordem ge
raI referentes à estrutura e fun
cionamento dos serviços, bem 
como às obrigações e direitos dos 
indivíduos e emprêsas privadas. 

A inspeção pessoal dos minis
tros, estendida às diversas re
giões do país, constituiria tam
bém um magnífico estímulo à boa 
direção dos serviços. E, se êles 
a repetissem o número necessá
rio de vêzes, não lhes sobraria 
tempo para um contrôle das de
cisões rotineiras, o que ninguém 
lamentaria. Se há uma regra 
fundamental em administração é 
que um diretor de serviço, para 
conseguir êxito, precisa ter au
toridade. 

Outro aspecto complementar 
da questão é o da competência 
exigida para o cargo. Já alguém 
disse que os cargos de ministro, 
via de regra, permanecerão, por 
muito tempo ainda, nos diversos 
países, sob o regime do spoils 
system, isto é, do sistema pelo 
qual o critério da escolha con
tinua a ser o político, ou me
lhor, partidário. E' verdade que, 
para certas pastas, como as mi-
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litares j as da fazenda, da via
ção e do exterior, a praxe en
tre nós, de modo geral, tem sido 
baseada na seleção de pessoas 
com tirocínio profissional, em
bora as considerações de ordem 
política tenham também uma in
fluência sensível. Quanto às ou
tras pastas, estas considerações 
assumem, via de regra, o aspecto 
predominante. 

E' possível, porém, que a evo
lução política vá trazendo a ex
tensão daquela praxe. Em fu
turo. !l:ais ou menos remoto, é 
possÍ\'r! que até a escolha dos 
legisladores \'[t sendu determina
da pela exigência ele cC'rtos re
lluisitos ele cultura geral e, até 
certo ponto, de cultura especia
lizada, e de experiência na vida 
pública, 

Por bastante tempo ainda, en
tretanto, será soberano, na esco
lha dos ministros, o arbítrio do 
chefe do executivo. O mais que 
a opinião pública pode impor 
desde já é a exigência de um 
certo grau de cultura geral, de 
experiência nos negócios públi
cos e de conhecimento do maqui
nismo governamental. 

Nada impede, por certo, que 
técnicos disponham dêsses requi
sitos e mais ainda do espírito 
público necessário ao bom de-

sempenho de funções de ordem 
política. Mas as próprias exi
gências profissionais impedem 
que o número dos assim dota
dos seja grande. Além disto, 
contra a preferência pelos téc
nicos milita o fato de que não 
é conveniente retirá-los do cam
po administrativo para expô-los 
às vicissitudes políticas. Imagi
ne-se um Oswaldo Cruz ou um 
Carlos Chagas envolvidos no tor
velinho das combinações parti
dárias ... 

Dir-se-á que, mesmo abstrain
<lo-se do preparo profissional do 
Jetentor da pasta, a tarefa dêste 
.. crá sempre suavizada pela res
trição do número de serviços su
')(JHlinados, Esta restrição em 
,;; mesma constitui uma vanta
gUI1 ineg:: vel. Mas ela desperta 
em muitos espíritos avisados um 
receio não despido de justifica
tiva. N' os países em que há ten
dl'ncias muito arraigadas para a 
centralização, quanto mais limi
tado fôr o campo de atividade 
do ministro, mais êle será leva
do, pela tradição, a imiscuir-se 
na orientação dos serviços. A 
quem acompanhou nas últimas 
décadas a evolução dos serviços 
de saúde pública no Brasil, é vi
c;í \-el o refôrço da centralização 
administrativa conseqüente à 



18 C,ADERNOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

saída dêsses .serviços çla órbita 
do Ministério da Justiça e Ne
gócios Interiores. Mesmo nos 
Estados Unidos o autor cons
tatou em 1938 a satisfação que 
causava aos diretores do Public 
H ealth S ervice o fato de o mes
mo estar localizado há mais de 
cem anos ... no Ministério do Te
souro. Isto contribuiu para lhes 
dar suficiente autonomia e não 
foi um obstáculo (antes pelo con-

trário), à realização de magní
ficos empreendimentos sanitá
nos. 

Acresçam-se a tôdas as con
siderações precedentes os moti
vos de ordem financeira, e com
prender-se-á por que, ainda em 
diversos países adiantados, se 
conservam várias organizações 
ministeriais com caráter pluri
funcional. Vejamos alguns exem
plos a respeito. 
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IV - A DIFERENCIAÇÃO DOS OBJETIVOS GOVERNA· 
MENTAIS BÁSICOS NA TEORIA E NA PRÁTICA 

As funções primordiais da 
administração podem ser classi
ficadas de modo diverso, con
forme o alvo que se tem em mi
ra. A quem, por exemplo, de
sejar apenas traçar os limites de 
atuação do Estado, bastará a 
formação de grupos amplos. A 
quem se interessar por uma clas
:iificação que vise à partilha dos 
serviços em ministérios, se tor
nará necessária uma especifica
ção mais minuciosa. 

N a primeira categoria se in
clui o estudo do Prof. MAcI VER. 
Depois de relembrar quais eram, 
na descrição de ARISTÓTELES, as 
funções governamentais em Ate
nas, êle passa a mostrar a evo
lução dessas funções através dos 
séculos. No momento atual, se
gundo êle, poderiam ser classi-

ficadas em trés grupos: cultu
rais; de bem-estar geral (of ge
neral 'lVelfare) ; de contrôle eco
nômico (5). 

Entre as primeiras funções, o 
autor citado inclui os assuntos 
referentes à educação, à recrea
ção c à religião (mostra que esta 
última foi sendo progressiva
mente emancipada do contrôle e 
privada dos privilégios do Es
tado ). 

Quanto ao bem-estar geral, 
nota que tôdas as funções gover
namentais visam a êsse bem-es
tar. Emprega, porém, a expres
são no sentido usual, que é mais 
limitado. Inclui sob tal designa
ção "tudo o que um govêrno faz 
visando diretamente ao melhora
mento das condições sob as quais 
as pessoas vivem ou trabalham, 
p que êle faz pela saúde e pela 

(5) R. M. MAClvER, The Web of government, The MacMillanCo. 
(New York, 1949), pág. 316. 
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segurança, pelas habitações e 
pelo confôrto da vida (decencies 
of life) , pela estabilidade social 
e econômica (social economÍc sc
curity) , e assim por diante." 

Sôbre as funções de contrôle 
econômico, MAcI VER assinala a 
sua expansão nos tempos mais 
recentes e a estuda comparativa
mente em diversos países colo
cados sob regimes em que a li
berdade da iniciativa privada é 
restrita. 

Encaremos agora as soluções 
propostas para a distribuição de 
serviços por ministérios. Vamos 
examinar duas, oriundas de fon
te,; autorizadas, uma estrangeira, 
outra nacional. A primeira é a 
ela Comissão Haldane, a cujos 
trabalhos já fizemos referência. 
Ao examinar adiante a lista or
ganizada pela referida comissão, 
o leitor deve ter em mente que 

essa lista foi seguida da seguinte 
observação: "Não se segue ne
cessàriamente que haja somente 
um ministro para cada um dês
ses ramos. Alguns dêstes indu
hitàvelmente exigiriam mais de 
um" (6). 

O trabalho nacional é da la
na do Dr. M. A. TEIXEIRA DE 

FREITAS, quando Secretário Ge
raI do r. B. G. E., e foi apro
vado pela Assembléia Geral cio 
Conselho Nacional de Estatís
tica. Trata cle 12 diferentes pro
blemas brasileiros, num dos quais 
foi incluído o que estamos foca
lizando. Ao enumerar os minis
térios desejado;;. TEIXEIRA DE 

FREITAS procura agrupá-los sob 
certas epígrafes, que exprimi
riam amplas funções governa
mentais: economia nacional, as
sistência nacional, defesa nacio-
11al e soberania nacional (7). 

(6) RCjJ(,?,t 011 the machinery of {}overnment committee l'tLnistry 
of ReconstructlOll (Lond res, 1918), pág. 16. ' . 

. (7) PI'oblema8 de Base do Brasil In~tituto Brasileiro de Geo
grafIa e Estatística (Rio, 1948), pag.' 51. 

c 

( 



A DEPARTAMENTALIZAÇÁO AO NÍVEL MINISTERIAL 21 

FUNÇõES GOVERNAMENTAIS ESPECiFICAS 
COMISSi\O HALDANE: 

1) Finanças. 
2) Defesa nacional. 
3) Negócios estrangeiros. 
4) Pesquisa e Informação. 

TEIXEIRA DE FREITAS: 

.Ministério8 de: 

r I - Produção (extra
ção, agricultura e 

, indústria). 
I 2 - Transporte (trans-

5) Produção (incluindo 
agricultura, matas e 
pe~ca) - Transporte 
- Comércio. 

ECONOMIA 
NACIONAL 

J porte propriamente 
1, dito, comunicações 

e obras públicas) . 6) EmprÊgo. 
7) Material. 
8) Educação. 
9) Saúde. 

11 3 - Comércio (interno, 
externo, mercados, 

( __ consumo). 
10) Justiça. ASSIST1!;N- r 4 - Saúde. 

CIA NA- ~ 5 - Educação. 
CIONAL L 6 - Trabalho. 

DEFESA r 7 - Defesa terrestre. 
-{ 8 - Defesa naval. 

NACIONAL L 9 - Defesa aérea. 

f10 - Fazenda. 
SOBERANIAlll-Justiça e Negócios 

{ Interiores. 
NACIONAL 112 - Relações 

l res. 
Exterio-

A terminologia aplicada aos 
quatro grupos estabelecidos por 
TEIXEIRA DE FREITAS é sem dú
vida passível de discordância, 
mas não é êste o assunto que te
mos em vista. O que nos cum
pre notar é que a sna conclusão 
sôbre os ministérios necessários 
r:ão é muito diversa da adotada 
pela Comissão Haldane, em vista 
do provável desdobramento das 
funções que esta Comissão agru-

pou, soL os títulos "Defesa Na
cional" c "Produção". 

As diferenças dignas de ser 
constatadas são as seguintes: a 
Comissão Haldane preconiza mi
nistérios para pesquisas einfo!'
Illaçucs e para material; o Dl'. 
Teixeira de Freitas torna ex
plícita a função relacionada com 
os negócios interiores. A pri
meira deriva do fato de que a 
guerra havia feito ressaltar na 
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Inglaterra a necessidade de in
tensificar as pesquisas para o 
desenvolvimento do país e de 
centralizar, não só as informa
ções a serem distribuídas ao pú
blico, como o suprimento de ma
terial d(}6tinado aos serviços go
vernamentais. A segunda é de
vida a que, tradicionalmcnte, no 
Brasil os negócios interiores têm 
estado unidos à justiça, enquanto 
na Inglaterra os mais importan
tes tradicionalmente estavam li
gados à saúde, em um mesmo 
ministério. 

Vê-se que nenhum dos esque
l1la~ torna explícita a fnnção da 

previdência social. Na In,,-htprra, 
~o temno do relatório Haldane, 
o seg-uro nacional estava confia
do Cl nl11a Comissão esnec-ial. Em 
1919. passou para o Ministério 
da Saúde, donde só saiu em 
194-1- para um ministério pró
prio. Entre nós, ao tempo do 
estudo do L B. G. E., a previ
dência social estava a cargo de 
um departamento especial do 
Ministério do Trabalho, Indús
tria e Comércio. 

Vejamos agora como o pro
blema tem sido resolvido na prá
tica CI11 alguns países. 

MINISTÉRIOS (8) 

NO BRASIL: 9) Trabalho, Indústria e Co-

1) Justiça e Negócios Interio- 10) 
mércio 
Viação e Obras Públicas. 

res 11) Ministério da Saúde. 
2) Fazenda 
3) Aeronáutica NO CHILE: 
4) Guerra 
5) Marinha I ) Justiça 
6) Relações Exteriores :.?) Interior 
7) Agricultura 3) Fazenda 
8) Educação e Cultura 4) Defesa Nacional 

(8) As informações sôbl'e o Chile, França e Uruguai foram obti
das nas respectivas embaixadas; sôbre a Grã-Bretanha, foram forne
cidas ao autor pelo Prof. HUGH DALTON; sôbre os Estados Unidos, 
foram extraídas da obra de ANNE MORRIS BoYD, United State8 
Government Publicatiol1S, 3." edição, The H. W. Wilson Co. (1949). 
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5) Relações Exteriores 
6) Terras e Colonização 
7 ) Salubridade, Previdência e 

Assistência Social 
8) Economia e Comércio 
<)) Obras Públicas e Vias elc 

Comunicação. 

NA GR'\-BRETANH:\ 

1) Interiur (Home Office) 
:2 ) Procuradoria Geral 
3) Govêrno Local e Planeja-

mento 
4) Escócia 
5) Tesouro 
6) Pagadoria Geral 
7) Defesa Nacional 
8) F ôrça Aérea 
9) Exército 

10) Marinha 
11 ) N e g ó c i o s Estrangeiros 

(Foreign Office) 
12) Colônias 
13) Agricultu ra e Pesca 
14) Trabalho e Serviço Nacio-

nal 
15) Comércio e Indústria 
16) Correios 
17) Educação 
18) Saúde 
19) Alimentação 
20) Seguro Nacional 
21) Transporte 
22) Obras 
23) Negócios Econômicos 

24) Suprimentos 
25) Combustível e Fôrça 
26) Relações com a Comuni

dade Britânica 

NO URUGU. \ 1 : 

1) Interior 
2) Fazenda 
3) Defesa Nacional 
4) Relações Exteriores 
5) Pecuária e Agricultura 
6) Instrução Pública (' Pre-

visão Social 
7) Saúde Pública 
8) Indústria e Trabalho 
q) Ohras Públicas. 

NA FRAKÇA: 

1) Guarda dos Selo~ e J 11~
tiça 

2) Vice-Presidência do Con
selho e Interior. 

3) Finanças e Negócios Eco-
n01111COS 

4- ) Defesa Nacional 
5) Negócios Estrangeiros 
6) França de Além-Mar 
7) Agricultura 
8) Indústria e Comércio 
9) Obras Públicas, Trans

porte e Turismo 
10) Trabalho e Segurança So

cial 
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11) Correios, Telégrafos e Te
lefones 

12) Reconstrução e Urba-
I11smo 

13) Antigos Combatentes c 
Vítimas da Guerra. 

NOS ESTADOS UNIDOS: 

1) Justiça 
2) Interior 
3) Tesouro 
4) Defesa Nacional 
5) Fôrça Aérea 
6) Exército 
7) Marinha 
8) Relações Exteriores (S la

te Departlncnt) 
1) Agricultura 

10) Trabalho 
11 ) Comércio 
12) Correios 
13 ) Segurança 
14) Obras 
15) Casas e Financinamento. 

Note-se que, nos Estados Uni
dos, nominalmente só são consi
derados ministérios (depart-
11lcnts) os órgãos que figuram 
na lista retro, do n.o 1 ao 12. 
Os de nOs. 13, 14 eiS consti
tuem, entretanto, verdadeiros 
ministérios, tal sua éomposição. 
Assim, . na Federal Security 
Agency se acham: o Departa-

mentode Educação (Office of 
Education), o Departamento de 
Saúde Pública (Public H ealth 
Service) , o Departamento da 
Criança (Children's Bureau) , 
etc ... Na Federal Works Agen
(y e na H ollsing alld H onzc 
f'inancing Agcncy acham-se tam
I lém repartições importantes. 

Sôbre a Grã-Bretanha, cum
pre notar que há ainda lá três 
ministros, mais ou menos sem 
pasta, que são: o Lorde Presi
rlente do Conselho; o Lorde 
Chanceler (Lord Chanccllor) ; o 
Lorde do Sêlo Privado. O pri
meiro preside ao Conselho pri
.. ado, que é uma organização de 
funções quase-legislativas, ela
borando ordens para suplemen
tação de Estatutos. Estas or
dens, acrescente-se, em geral já 
"êm preparadas dos ministérios. 
O segundo se acha à testa do 
sistema judiciário do país, em
bora partilhe tais funções com 
o Ministro do Interior. O ter
ceiro é realmente um "ministro 
sem pasta", tão altamente hono
ríficas são as suas atribuições. 

O número extraordinário dos 
ministérios na Grã-Bretanha po
de ser explicado por diversos 
motivos. A escassez de matérias 
primas, agravada nos períodos 
de guerra, é provàvelmente a 

c 
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cau::.a dos Ministérios de Alimen
tação e de Suprimentos. Já fa
lamos a respeito dos Ministérios 
para as Colônias e para a Escó
cia. Mas o motivo mais forte 
parece ser o seguinte: o Parla
mento britânico exige que uS mi
nistros respondam quotidiana
mente a múltiplas interpelações 
sôbre os serviços públicos (as 
perguntas diárias vão de cento 
e cinqüenta a duzentas). Além 
disto, não há um tipo estereo
t ipado de estrutura ministerial. 
Assim, entre os ministros sem 
pasta, num extremo, e os gran
eles ministérios, noutro, há mi
nistérios contendo serviços espe
cíficos e serviços auxiliares, bas
tante reeluzidos. 

A simples leitura da tabela 
anteriormente exposta mostra 
que, em cada um dos países nela 
incluídos, há ministério:> abran
gendo mais de um objetivo, mais 
de uma ftllH;ão. Esta multiplici
dade mais se evidencia quando 
"e colhe111 informes sôbre a C0111-
posição de cada ministério. Não 
pudemos obter, no prazo di"po
nível, dados relativos à França, 
ao Chile e ao Cruguai. Por isto, 
a nossa ráliicla exemplificação se 
restringirá ao Brasil, aos Esta·· 
dos Unidos e à Crã-Bretanha. 

1 - Os negócios interiores 
são uma expressão muito vaga. 
Na Grã-Bretanha, o ministério 
respectivo inclui funções varia
elas: serviços nacionais de bom
heiros e ele defesa civil; contrôle 
ele instituições destinads ao tra
tamento dos delinqüentes, in
cluimlo os tribunais de menores; 
polícia; contrôle e naturalização 
elos estrangeiros; rontrlJle de 
drogas perigosas, de bebidas in
toxicantes, de diversõC's, de en
terros, de cremações, etc. As re
lações com os governos locais, 
em seus aspectos mais imjlortan
téS talvez, estiveram, até 1950, 
confiadas ao Ministério da Saú
ele, que herdou as funções do 
velho Conselho de Govêrno Lo
caI (Local Go'vernmcnt Board). 
Em 1950, foi criado um minis
tério especialmente destinado a 
tal função. 

N os Estados Unidos, em que 
as relações elo govêrno federal 
com os estaduais são muito me
nos intensas do que as existen
tes entre o govêrno nacional e os 
locais na Grã-Bretanha, tais re
lações se realizam, em geral, 
através dos diversos ministérios 
e c1izé'll1 respeito sobretuelo ao 
~Jtlxílio financeiro e técnico. O 
.Ministério elo Interior tem a ori
gin;:tlidade ele funcionar primà-
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riamente com objetivos de "con
servação pública", conforme pro
clamam as suas puhlicações ofi
ciais. Isto quer dizer que êle 
procura proteger, salvaguardar e 
desenvolver os recursos naturais 
da nação, tais como as terras, 
os parques e os monumentos pú
blicos, assim como os depósitos 
minerais. Até as obras contra 
as sêcas lhe são confiadas. É cla
ro que o objetivo de "conserva
ção pública" é um objetivo am
plo demais, pois inclui múltiplas 
funções a serem exercidas por 
profissionais de natureza muito 
diversa. 

N o Brasil, os "negócios inte
riores" constituem uma parte re
lativamente insignificante dos as
suntos afetos ao Ministério da 
Justiça e Negócios Interiores, 
mais preocupado com as questões 
de segurança e de justiça. Além 
disto, serviços outros de natu
reza variada nêle figuram, tais 
como: a Agência Nacional; o 
Serviço de Estatística Demográ
fica Moral e Política; o Serviço 
de Assistência a Menores, cujas 
funções vieram duplicar em par
te as do Departamento Nacional 
da Criança (no antigo Ministé
rio da Educação e Saúde). 

2 - Os órgãos que visam es
pecialmente a agricultura rara-

mente permanecem isolados num 
l\finistério. Na Grã-Bretanha, a 
pesca lhes fica ao lado, e com 
destaque no título do Ministé
rio. Nos Estados Unidos lhes 
ficam adjuntas várias organiza
ções destinadas ao crédito agrí
cola (cuja colocação no Minis
tério da Fazenda poderia ser 
pretendida por alguns) e uma 
agência destinada à eletrificação 
rural. Tanto lá como entre nós, 
o Serviço de Meteorologia faz 
parte integrante do ministério, 
embora não se possa dizer que 
êle sirva exclusivamente aos 
agricultores. Entre nós, entram 
também na mesma moldura o 
Serviço de Proteção aos índios 
e o Departamento N aciOlnl ele 
Produção Mineral. 

3 - O Comércio está reuHido, 
n:l Crã-Bretanha, com a Indús
tria, dentro do velbo Board of 
Trai/c. Nos Estados Unidos, êle 
s<: avizinha com a Repartição do 
Eecenseamento (Bureau of Cen
sus), com a Autoridade da Ae
ronáutica Civil e com uma enti
dade autárquica que opera com 
barcaças no Mississipi e fisca
liza e estimula o tráfego aquá
tico interno. No Brasil, o Minis
tério elo Trabalho, Indústria e 
Comércio compreende o Depar
tamento Nacional ele Previdência 
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Social e outros órgãos disseme
lhantes. 

4 - Já dissemos que na Grã
Bretanha a Saúde Pública per
maneceu até muito recentemente, 
ligada à grande massa dos pro
blenlas dos governos locais. Na 
página 18 constatamos sua se
cular subordinação, nos Estados 
Unidos, ao Ministério do Tesou
ro, e, no Brasil, sua conjunção 
com a justiça e os negócios inte
riores, até a criação, em 1930, 
elo 'Ministério da Educação e 
Saúde. 

Para terminar, pode-se dizer 
que o exame minucioso da situa
ção nos três países citados mos
trará ter sido possível executar 
grandes empreendimentos em 
ministérios multifuncionais. O 
argumento de que o destaque de 
t1l11 ministro para uma única fun
ção permite obter mais recursos 
para a mesma olvida o fato de 
que aí se trata de um contin
gente pessoal. isto é, do prestí
gio e do esfôrço do ministro. 

Além dos órgãos que fazem 
parte integrante dos ministérios. 
existem, em todos os países, ou
tros cuja independência em rela
ção aos mesmos ministérios é va
riável, podendo ser absoluta em 
alguns casos. Cremos que devem 

ser classificados em cinco grupos 
principais: 

1.0 - Órgãos centrais dos ser
viços auxiliares, tais como os de 
pessoal, de compras e de orça
mento. A tendência em tôda 
parte parece ser para que êstes 
órgãos fiquem subordinados di
retamente ao chefe do executivo. 

2.° - Órgãos de planejamen
to, entre os quais sobressaem os 
destinados ao planejamento eco
nômico. Também ficam subor
dinados diretamente ao chefe do 
executivo. 

3.° - Comissões e Conselhos 
cujo papel, junto ao chefe do 
executivo (como o dos órgãos 
mencionados no item anterior) 
é meramente consultivo, mas se 
restringe a objetivos específicos, 
hem delimitados. Parece que, 
entre nós, ilustra bem êsse grupo 
(' Conselho Nacional do Livro 
do Mérito. 

4.° - Autarquias, isto é, ór
gãos dotados de personalicl;,ld~ 
jurídica. 1\1esmo quando se 
acham subordinadas a ministé
rios (o que parece ser a regra), 
('las gozam ele uma autonomia 
bem maior do que a das repar
tições integrantes. 

5.° - Órgãos que têm fun
(;i;:::s reguladoras, em virtude de 
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at"ribüição eoriferida por lei. ~s
tes podem ser inteiramente inde
pendentes do executivo, mas ain
da aqui a situação parece ser 
bastante variável nos diversos 
países. O grau de contrôle, por 
exemplo, exercido por meio da 
escolha e exoneração do pessoal 
dirigente dêsses órgãos é muito 
menor nos Estados Unidos do 
que no Brasil, segundo nos pa
rece. 

A crença geral é que a criação 
dos órgãos aludidos nos itens 
1.0, 2.° e 3.° é devida ao desejo 
de desafogá-los da pressão exer
cida, ora pelos ministérios, ora 
pelos serviços auxiliares cen
trais. Tal criação se inspira, 
pois, num desejo de levar a des
centralização administrativa ao 
extremo. O leitor dos livros sô
hre govêrno e administração, 
bem C01110 sôbre direito adminis
trativo, existentes nos divefsos 

países, há de verificar, surpreso, 
que é lacônica a descrição nêles 
ieita do grau de contrôle a que 
ficam sujeitos os mesmos órgãos. 
E' uma lacuna que terá de ser 
preenchida em tôda parte, se o 
assunto tiver de ser esclarecido. 

Os argumentos dos que se ba
tem pela integração de tais ór
gãos na estrutura dos diversos 
ministérios seriam mais razoá
veis se fôssem conjugados a um 
apêlo em favor da descentrali
zação generalizada (dentro dos 
1Ill'S1l/0S ministérios), embora 
llão tão extremada como a decor
rente da constituição autárquica. 

CUll1pre também refletir na 
opinião dos que acham ser pos
sível contrabalançar a desinte
gração produzida pela existência 
de muitos órgãos para-ministe
riais, com a criação de mecanis
mos coordenadores, subordina
dos ao chefe do executivo. 



v - CONCLUSõES 

1 - As concepções de natu
reza teórica que analisamos no 
comêço dêste estudo não são de
cisivas para a solução do pro
blema da reestruturação minis
tErial, visto que esta depende de 
fatôres peculiares a cada país. 

2 - E' provável que, para o 
futuro, em tôda parte onde a si
tl/ação financeira o permitir, a 
evolução seja no sentido de mi
nistérios tanto quanto possível 
tlllifuncionais, tal como já vem 
sucedendo, de há muito, nos mi
nistérios militares, no da fazen
da e no das relações exteriores. 
Visto que nêles a função básica 
é desempenhada por determina
do grupo de profissionais, poder
se-á dizer que o fator "processo 
de trabalho" colore e realça tal 
função básica. 

3 - Por enquanto, mesmo em 
países opulentos como a Grã
-Bretanha e os Estados Unidos, 
ainda estão em uso alguns minis
térios multifuncionais. No Bra-

sil, em que a situação financeira 
é muito pior, os dirigentes ainda 
se deveriam sentir compelidos a 
mantê-los. O desafôgo das ta
refas ministeriais se poderia fa
zer, não pela redução do número 
de repartições suborclinadas a 
cada ministro, mas pela descen
tralização administrativa, isto é, 
pela concessão de maiores pode
res e responsabilidades aos dire
tores das referidas repartições. 

4 - A necessidade dessa des
centralização se fundamenta 
numa concepção racional de 
quais devam ser as funções dos 
ministros, e de qual deva ser seu 
processo de seleção. 

5 - A análise das funções mi
nisteriais é estranhamente des
curacIa na literatura sôbre go
vêrno. O autor reitera aqui o 
conceito, que alhures defendeu 
rllais pormenorizadamente, de 
competirem essencialmente. aos 
ministros, não funções adminis
trativas, mas de supervisão ge-
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ral, e outras estritamente liga
das a esta. 

6 - Os processos de seleção 
ministerial só lentamente vão 
emergindo da esfera político
partidária em que, de modo ge
rai, se situam nos diversos paí
ses, à dos requisitos de cultura 
e experiência. Esta evolução 
não pode ser artificialmente 
apressada. 

7 - Não nos parece haver cri
térios rígidos que ditem determi
nados agrupamentos de reparti
ções nos ministérios multifun
cionais. E' conveniente muitas 
vêzes que a educação esteja unida 
à saúde, não, porém, por moti
vos de ordem profissional ou ló
gica. Não nos parece haver mal 
algum em que a previdência so
cial continue entre nós confiada 
ao Ministério do Trabalho, In
dústria e Comércio, embora al
guns advoguem sua j unção à 
saúde, como aconteceu por longo 
tempo na Grã-Bretanha. O Ser
viço de Proteção aos índios, por 
sua vez, não fica mal no Minis
tério da Agricultura, embora seja 
possível advogar a sua inclusão 
no Ministério do Interior, como 
sucede nos Estados Unidos. 

Cumpre notar que tais servi
ços criam, nos ministérios onde 

se acham, conexões muito estrei
tas com os serviços auxiliares 
respectivos. A transplantação, 
pois, dos mesmos para outros 
ministérios se faz penosamente. 
Daí a necessidade de evitar re
petidas reorganizações. 

8 - Apesar das considerações 
precedentes, é de conveniência 
uma investigação da estrutura 
dos nossos diferentes ministérios, 
a fim de verificar se há anoma
lias cuja correção seja urgente. 
Uma tal investigação não faz 
parte da tarefa que nos coube. 
Seja-nos permitido aludir ape
nas ao esfacelamento injustificá
vel que se processou há alguns 
anos no Departamento Nacional 
de Educação, do qual se desta
caram as diretorias mais impor
tantes, para subordiná-Ias dire
tamente ao ministro. Impõe-se 
também um exame dos órgãos 
duplicados para a mesma função. 
Tal o caso da assistência à in
fância : o decreto que criou o De
partamento Nacional da Crian
ça, no Ministério da Educação 
e Saúde, e o que remodelou o 
Serviço de Assistência a Meno
res, no Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores, dão a êsses 
órgãos funções coincidentes em 
grande parte. 
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