
·'/PRHSENT/lÇÃO 

o Professor HEKRY REINING J !{., autor dêstc trabalho, veio 
ao Rio para colaborar no Projeto Brasileiro de Treinamento em 
Administração Pública, lançado em novembro de 1951, conjun
tamente pela Fundação Getúlio Vargas e o Departamento de Assis
tl~ncia Técllica das Na((ícs Unidas, sob os auspícios do Govêrno 
brasileiro. 

O prujeto de'via preparar o ambiente para o advento da Escola 
Brasileira de Administração Pública, e compreendia duas etapas 
iniciais: o Curso Pilôto de Administração Pública, (jlle foi minis
trado no Rio, de novembro de 1951 a março do ano seguinte, e o 
S emintÍrio Internacional de Ad1ninistração Pública, realizado em 
fevereiro de 1952. 
. O Professor REINING participou G1nplamente no curso e nO 

seminário: no curso, como responsável pela cadeira de adminis
tração de pessoal; no seminário, como membro titular. 

lnaugtwada a Escola, em abril de 1952, HENRY REINING con
cordou em continuar a colaborar no projeto, pelo menos até o fim 
do ano. Nus qttatol'ze meses em que trabalhou no Brasil, além 
de preparar três turmas de estudantes, alguns dos quais são hoje 
bons profissionais de administração de pessoa~, planejou, desen
volveu, escreveu e reescreveu um curso completo de administração 
de pessoal, composto de dois volumes, divididos em 10 partes. 

O compêndio do Prof. REINING, oficialmente adotado pela
EBAP, já foi utilizado para. iniciar nada menos de nove grupos 
de estudantes nos princípios e práticas de administmção de pessoal. 

A versão portuguêsa do curso do Professor REINING, cuida
dosamente revista e afeiçoada ao original inglês, tal como ref1ln-



dido pelo autor, está em vésperas de ir para o prelo. Será publicada 
sob o título de Curso de Administração de Pessoal, como parte 
da série de grandes compêndios sôbre administração pública, que 
a EBAP começará a publicar em dezembro do corrente ano. 

O presente trabalho, As Funções da Administração de Pessoal 
110 Serviço Público, o Prof. REINING escreveu-o para o Seminário 
Intenzacional de Administração Pública e por solicitação nossa. O 
texto português ora publicado foi sucessivamellte revisto, no todo ou 
em parte, pelos Professôres FLÁVIO PEIXOTO NOGUEIRA, JUNIA 
D' AFFONSECA ]OHNSON, ANTÔNIO FONSECA PIMENTEL, HENRTQUE 
SANTO. JOSÉ MARIA ARANTES e o aulor dêste prefácio. 

Esperamos que o cuidado com que a FBAP orienta as tradu
ções de textos estrangeiros para o português, extremado 110 caso 
do Professor REfNfNG, pela est'ima que soube conquistar durante 
sua permanência no Brasil, haja, contribuído para uma apresen
tação satisfatória do original. 

Generoso, idealista, dinâmico, amigo sincero do B1'asil, que 
havia 'l!isitado em 1944, HENRY REINING dedicava à sua tarefa 
na Escola Brasileira de Administração Pública dez e mais horas 
de trabalho intenso por dia, empenhando a fundo a sua cultura 
especializada e a sua grande experiência. E as lições que rece
bemos dêZe não foram apenas de administração de pessoal. Verda
deiro professor, dava-nos também - pelo exemplo, que é o método 
pedagógico supremo, ---- belas lições de integridade, pontualidade, 
fair play e cooperação. Não há dúvida de que o ilustre professor 
deixou no Brasil, para assinalar a sua passagem pela EBAP, uma 
contribuição - em idéias, exemPlos e trabalhos tangíveis - difícil 
de ser igualada. 

Depois de regressar (t Los Angelcs, a fim de reassumir seu 
põsto de professor na UNIVERSIDADE DA CALIFÓRNIA DO SUL, 
não parolt de trabalhar em favor da EBAP. Nomeado em seguida 
diretor da Escola de Administração Pública daquela Universidade, 
foi o grande animador e patrono do programa de treinamento de 
um grupo de oito professôres brasileiros, cinco dos quais já per
tencentes à EBAP, 'mandados aos Estados Unidos pelo Instituto 
de N {'gúcios Interamericanos {' a Fundaçlio Getúlio Vargas. 



Ao prefaciar êste caderno, cumpro o dever de reconhecer e 
proclamar, em nome da Escola e dos muitos alunos que continuam 
a apre11der administração de pessoal através do seu curso, a imensa 
dívida de gratidão que contraímos para com o Prof. REINING, 

digno e alto representante da cultura técnica americana, exemplar 
perfeito da nobreza humana. 

Rio, outubro, 1954. 

BENEDICTO SILVA 



AS FUNÇOES DA ADMINISTRAÇÃO DE 
PESSOAL NO SERVIÇO PúBLICO 

I - INTRODUÇÃO 

Para que serve um órgão de 
pessoal? Isso depende, na ver
dade, da missão que lhe fôr atri
buída por lei ou decreto exe
cutivo. E' bem possível que não 
existam, em parte alguma do 
mundo, dois órgãos de pessoal 
cujas funções sejam idênticas. 
Os órgãos de pessoal, como to
dos os órgãos governamentais, 
não iniciam qualquer atividade 
antes de, para isso, estarem de
vidamente autorizados. 

Felizmente não nos encontra
mos aqui sob tal restrição. Par
timos, com efeito, do pressuposto 
de que, para atingirmos os ob
jetivos dêste trabalho, nossa dis
cussão deverá ser tão ampla 
quanto possível, cumprindo-nos, 
pelo menos, mencionar tôdas as 
funções suscetíveis de enquadra
mento dentro da administração 
de pessoal. 

Para que êste exame não 
se torne mera enumera<,;.ão de 
atividades, comecemos por di
vidir as funções de administra
ção de pessoal em três catego
rias. A primeira é a função de 
staff ou estado-maior; a se
gunda consiste na função auxi
liar; e a terceira compreende 
aquelas atividades exercidas em 
virtude de autoridade delegada 
ao órgão de pessoal. 

Há uma corrente de idéias, na 
verdade seguida por uma mino
ria, que afirma: ao órgão de pes
soal cabe um papel completa
mente diferente daquele que 
atualmente desempenha. ~sses 
críticos sustentam que ao ór
gão de pessoal não se deve de
legar autoridade nem tampouco 
atribuir a execução de serviços 
,wxiliares; competir-lhe-ia, an
tes de tudo, aconselhar e asses-
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sorar, selll liualquer poder ou 
responsabilidade de execução. 
Por outras palavras: seria um 
órgão consultivo, cujas informa
ções e conselhos sôbre proble
mas de pessoal deveriam ser 
constantemente requeridos pelos 
supervisores da organização, 
quer da linha, do estado-maior 
ou dos serviços auxiliares, cujo 
trabalho tnvolva relações com 
os funcionários. Com esta redu
ção de autoridade administra
tiva, os diretores de pessoal dei
xariam de ser "policiais" e se 
tornariam "professôres". 

Segundo êste critério, o ponto 

básico da administração de pe~
-flal nãu é a efetiva execução 
de atividades, mas a integração 
de tôdas elas no processo de ad
ministração. A execução de ati
vidades deve realizar-se na linha 
regular de supervisão. 

O novo Serviço Civil Francês 
lúlrece ter-se inspirado em tais 
idéias. Nêle o órgão central de 
administração não vai além de 
50 pessoas, sem qualquer res
ponsabilidade pela execução de 
programas. Tal responsabilida
de compete às juntas de pessoal 
existentes em faria ministé
rio (1). 

(1) JEAN TROUVÉ, The French Civil Service Office, in Public 
i\.dministration Review, XI :3, Summer 1951, pág. 181. 



II - AS FUNÇõES DE ESTADO-MAIOR 

De modo geral, esta é a fun
ção "consultiva" desempenhada 
pelo órgão de pessoal. Abrange 
tôdas as atividades mediante as 
quais o referido órgão ajuda a 
furmular diretrizes, elabora nor
mas e estabelece processos de 
trabalho. I nclui a tarefa inicial 
de instalar o sistema de adminis
tração de pessoal --- seja o ór
gão de pessoal responsável ou 
não pela execução de parte ou 
de 10(10 o programa de pessoal. 

niretrizes, normas e 
processos 

.\.lgumél'; das atividades espe
,ificas incluídas l1('ste tipo de 
trabalho silo: 

1 ') A ('()dificaçào dos dispo
"iti\'()s constitucionais, legais, re
gulal1lcntares e regimentais de 
pt·s:-,oal. 11tllll estatuto próprio, (; 
~l1a contínua atualização. 

2) () estabelecimento de um 
pla1lo de classificaçiio de cargos, 
que pressupõe: 

a) a análise de todos os car
gos de dada jurisdição governa
mental, em têrmos de deveres e 
responsabilidades: com a sua 
reunião em grupos semelhantes, 
chamados "classes"; b) a pre
paração das "especificações de 
classes", com a definição de cada 
classe; e c) o enquadramento 
de cada cargo em uma ou outra 
de tais classes. 

A classificação de cargos é 
elemento básico de qualquer pro
grama sistemático de pessoal. A 
especificação de classes, distin
guiudo o cargo de seu ocupante, 
torna-se o padrão de referência 
para a identificação dos cargos, 
l'0s"ihilita a aplicaçflo objetiva do 
plauo de pagamento na base de 
"igual remuneração para igual 
t;'abalho", e constitui um ma
nancial de informaç()es para fins 
de treinamento, lotação, avalia
C;ão de eficiência, etc. Oferece 
ainda a especificação de classes 
1lumerosos elementos que podem 
ser utilizados pelo órgão de re-
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crutamento na preparação de tes
tes para fins de seleção. Em re
sumo, o plano de classificação 
de cargos já foi muito justa
mente descrito como o eixo da 
administração de pessoal, em 
tôrno do qual giram quase tô
das as outras atividades congê
neres. 

Neste ponto cabe observar que 
pode variar de uma jurisdição 
para outra a extensão em que o 
órgão de pessoal se empenha na 
preparação do plano de classifi
cação de cargos; llão obstante, 
essa tarefa é certamente de sua 
precípua responsabilidade. 

3) Como se deixa subenten
der no parágrafo precedente, o 
estabelecimento de um plano de 
pagamento, de uma escala de re
muneração e a conseqüente atri
buição de vencimentos específi
cos a cada cargo, é outra grande 
responsabilidade do órgão de 
pessoal. Isto requer não só a 
formulação de uma política de
finida de remuneração, mas tam
bém o estabelecimento de uma 
escala de salários, dos graus en
tre cada nível, etc. 

Além do estabelecimento do 
sistema em si, é necessário, ou
trossim, que sejam fixadas dire
trizes e normas para a adminis-

tração, a fim de que o sistema 
sempre esteja atualizado. 

4) As diretrizes de seleção 
que serão postas em prática pela 
repartição constituem também 
uma responsabilidade básica do 
órgão de pessoal. Preceitos tais 
como o sistema do mérito, a uti
bzação de concursos para todos 
os cargos públicos (exceto aquê
les Ilue tenham natureza polí
t.ica), a utilização de técnicas es
pecíficas de lotação, bem como 
a elaboração de normas de ação 
para tôdas essas atividades são 
tarefas ligadas à formulação de 
nma política de seleção. 

5) Diretrizes, normas e pro
cessos de IJJ'omoção, para tornar 
efetivo um sistema de carreiras, 
são também da responsabilidade 
do órgão de pessoal, embora a 
execução do sistema incumba ao 
chefes e diretores. 

fi) Diretrizes, normas e pro
cessos relativos à avaliação da 
(ficiência do funcionário também 
tompetem aos órgãos de pessoal, 
em função de estado-maior, cons
tituindo, porém, o processo de 
avaliação, propriamente, uma 
função de linha. 

7) Diretrizes relativas às 
condições de trabalho devem ser 
estabelecidas, e sua formulação 
cabe ainda ao órgão de pessoal. 
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o horário de trabalho, férias 
anuais, licenças para tratamento 
de saúde e outros tipos de licen
ça, quer remunerada ou não, 
tudo deve ser claramente defi
nido de antemão, sob a forma de 
dispositivos do estatuto do pes
soal e dos regulamentos minis
teriais e departamentais. 

8) O mesmo pode ser dito 
das condições de emprêgo, que 
não apenas salvaguardam e pro
tegem o hem-estar do funcioná
rio, como ainda estipulam os re
quisitos de sua conduta. Tudo 
(lue diga respeito às menciona
das condições deve ser definido 
clara e antecipadamente. 

Tais funções constituem, a 
largos traços, o sistema de pes
soal. Certamente, no estabeleci
mento de uma política de pes
soal, é imprescindível: 

J ) que as suas diretrizes se
jam claramente formuladas; 

2) que adquiram expressão 
permanente, pela publicação; 

3) que sejam prontamente 
postas à disposição dos interes
sados sob a forma de algo seme
lhante a um código ou estatuto 
de pessoal. 

À importância da questão 
das diretrizes acresce a da ques
tão das normas. Quando ocor-

rer a delegação, devolução ou 
descentralização, e a efetiva exe
cução das atividades de pessoal 
fôr da competência dos órgãos 
departamentais e dos servido
res de linha, torna-se indis
pensável que o órgão de pessoal 
estabeleça normas destinadas a 
regular a execução de tais ati
vidades. Do mesmo modo, é im
portante estabelecer certas roti
nas padronizadas, a serem se
guidas em todos os casos. 

Isto não significa, obviamente, 
'Iue o órgão de pessoal seja o 
único interessado no problema 
cia formulação de diretrizes para 
;'.s questões de pessoal: tal ór
gão de forma alguma exerce um 
monopólio nesse mister. Con
clui-se, portanto, que, além do 
estatuto geral de pessoal, será 
necessário ter, em muitos casos, 
instruções e regulamentos espe
ciais de pessoal, pertinentes a 
L'ada um dos ministérios, a cer
tos departamentos dentro dos 
ministérios, ou a tipos especiais 
de emprêgo, dentro dêsses de
partamentos. Os policiais, por 
exemplo, e outras categorias de 
servidores necessitarão de um 
estatuto ou regulamento especial. 

Depreende-se, também, que o 
órgão de pessoal deverá promo
ver um intercâmbio constante de 
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consultas com os departamentos 
de linha, com outros órgãos au
xiliares e de stafj, e com os re
presentantes de organizações de 
servidores. Somente assim a 
política de pessoal pode ter cir
c11lação, e a prática estar em 
conformidade com a política. 

Em outras palavras, o proble
ma do estabelecimento, revisão 
e atualização da política de pes
soal é responsahilidade de tôc!a 
a administração governamental. 
Constitui, no entanto, responsa
bilidade primacial do órgão ele 
pessoal em suas relações de es
tado-maior com o chefe do exe
cutivo. Resta ainda dizer que. 
nesta parte ele formulação da 
política, podemo~ naturalmente 
incluir as recomendações que o 
órgão de pessoal possa fazer ao 
chefe do executivo e, atravé~ 
elêste, ao legislativo, quanto à 
f'xpedição de novas leis ou alte
ração das que estejam em vigor. 

Pesquisa 

• \ função de pesquisa é COlll

vlemento necessário da função 
de formulação da política de que 
participa o órgão de pessoal. 
Trata-se, apenas, do reverso da 
medalha. Sem pesquisa sôbre a 
eficácia das diretrizes de pes-

sual, sem aferição da execução 
do programa do mesmo, sem in
vestigação ordenada e cuidadosa 
para verificar a observância das 
normas e processos de trabalho. 
não é possível conhecer a efi
ciência do sistema de adminis
tração de pessoal e111 vigor. 

Dois são os tipos ele pesqui
sas que pode realizar um efi
ciente órgão ele pessoal. Ao pri
meiro - o ele contrôle e avalia
ção - jú fizemos referência. 

O segunelo tipo visa ao aper
feiçoament.o ela função ele pes
soal, no sentido técnico. () apcr
Í{ içoamclIto de registros, formu
lários e relatórios; de métodos 
e~pecíficüs, tais como testes e 
jjrovas; o trato de funcionários 
em estágio probatório; as téc
nicas de lotação c os métodos 
ele treinamento ilustram êste se
gundo tipo, ao qual podemos cha
mar de pesquisa de a /,I'rfeiçoa
mento. 

Numerosos autores têm de-
1 >lorado a inexistê11cia de ativi
dades de pesquisa 110S (\rgãos de 
pessoal. Sem dúvida, essa au
sência de participação na mais 
pura de tôdas as atividades de 
estado-maior é deyida, em parte' 
pelo menos, à preocupação dos 
responsáveis pelos /ll-gãos de 
pessoal com a própria (:xecução 
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do programa de pessoal. A ro
tma é sempre mais fácil do que 
:1 inovação e muito menos sus
cetível de criar problemas que 
tragam dor de cabeça. Por isso 
alguns críticos sugerem que o 
órgão de pessoal deve restrin
si r-se ao trabalho de estado
maior, precisamente para não 
dr a preocupar-se e distrair-se 
com as operações rotineiras das 
;Jividades auxiliares. 

Coordenação 

Sendo apenas um dos mem
bros da família administrativa, 
o órgão de pessoal tem por obri
gação cooperar com os outros 
membros, coordenando as suas 
atividades com as dêles, a fim de 
tomar mais fecundos os esfor
ços da administração. Um exem
plo dêsse tipo de coordenação é 
a colaboração entre o órgão de 
pessoal e o órgão orçamentário. 
Aquêle, quando realmente cum
pre a sua missão, possui muitas 
informações valiosas sôbre as 
despesas de pessoal incluídas no 
orçamento. Isso é muito impor
tante, visto como os gastos com 
pessoal, na maioria dos orça
mentos, representam cêrca de 
60 a 80% do total de despesas. 
Conseqüentemente, há grande 

oportunidade de colaboração en
tre o órgão de pessoal e o órgão 
crçamentário na elaboração do 
plano de trabalho para o ano 
seguinte. O fato de que tal co
hboração não tenha ocorrido, no 
passado, em numerosos lugares, 
r.ão constitui justificativa para 
deixar de lado um dever tão es
sencial como êste. 

Relações públicas 

Uma das obrigações do órgão 
de pessoal é procurar incessante
mente desenvolver as relações 
públicas. Responsável pelo pes
soal do govêrno, é o agente 
ideal para a realização de um 
programa eficiente nesse senti
cio. Em primeiro lugar, está 
sempre em contato com muitos 
111embros do público em suas ati
yidades de recrutamento; seu 
comportamento e eficiência no 
decorrer da campanha que para 
êsse fim realiza, os recursos de 
persuasão de que usa junto aos 
brupoS profissionais, na busca de 
110VOS empregados - tudo isso 
terá grande influência sôbre a 
cpinião que o público poderá 
formar sôbre a eficiência do go
vêmo. 

A maioria dos membros da co
letividade colhe as suas impres-
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sões sôbre essa eficiência, atra
vés dos funcionários públicos 
com quem entra em contato. 
Por essa razão, um dos princi
pais aspectos de qualquer pro
grama de treinamento, num sis
tema de pessoal, é o treinamento 
em relações públicas. O tipo 
mais eficiente de relações públi
cas é "o cliente satisfeito". O 
&iadão que sai de uma repar
tição, sentindo que foi atendido 
com rapidez e cortesia, é o me
lhor propagandista do serviço 
público. Permitam-me acrescen
tar que treinar o funcionário 
simplesmente em cortesia, ensi
nando-lhe como portar-se ao 
atender as partes, não é sufi
ciente. Só quando se presta ser
viço eficaz, rápido e cortês. 
numa base contínua, é que o pú
blico fica inteiramente satisfeito. 
Em resumo, tornando mais efi
cientes os serviços em seu setor, 
o órgão de pessoal muito con
tribuirá para a solução do pro
blema das relações públicas do 
govêrno. 

Outra atividade não menos 
importante de relações públicas 
é a de informação ao público, que 

() órgão de pessoal está em con
dições de levar a efeito. A ex
posição adequada dos fatos do 
~erviço público, a natureza do 
sistema do mérito, as contribui
ções dos funcionários em prol 
da comunidade sob forma de 
serviço público, são de grande 
il1terêsse para o público e ser
vem de base para a opinião que 
c mesmo terá a respeito do go
vêrno. Tais informações não de
vem ser apenas anuais, como nos 
relatórios. e sim divulgadas, dià
riamente, através do rádio. da 
imprensa e da televisão. 

O que até agora dissemos sô
bre as funções de estado-maior 
na administração de pessoal po
de constituir, perfeitamente, um 
programa completo para o ór
gão central de pessoal. E' muito 
possível, como já foi sugerido 
anteriormente, que a execução 
de um programa de pessoal seja 
de tal natureza que o órgão cen
tral de pessoal tenha apenas fun
ções de estado-maior. Contudo, 
a maioria dos órgãos de pessoal 
não se restringe a tais funções, 
pelo que se torna necessário que 
descrevamos as funções auxilia
res da administração de pessoal. 



IH - AS FUNÇõES AUXILIARES 

Vários autores se têm esfor
çado por enumerar os elementos 
da administração de pessoal, sem 
que tenham chegado a acôrdo 
nos pormenores da sua lista. 
Entretanto a maioria inclui os 
cinco tópicos seguintes, ao pro
curar descrever os verdadeiros 
serviços prestados pelo órgão de 
pessoal aos órgãos de linha, para 
auxiliá-los a executar sua parte 
no programa do govêrno: 

provimento de cargos; 
defesa e manutenção do SIS

tema do pessoal; 
racionalização dos métodos de 

trabalho; 
preservação do moral dos fun-

cionários; 
serviço de intercâmbio e re

gistros. 

Provimento de cargos 

Esta é, sem dúvida, a função 
básica dos órgãos de pessoal. 
Mesmo antes de se introduzir o 

sistema <lo mérito na adminis
tração pública, houve ocasional
mente órgãos de pessoal separa
dos, incumbidos de auxiliar os 
órgãos de linha na obtenção de 
pessoal para realizar os serviços 
públicos. A natureza dessa ati
vidade passou por uma profun
da evolução tecnológica, mas a 
f anção originária continua, ob
viamente, a existir. 

O primeiro passo na admissão 
de pessoal é, naturalmente, o 
recrutamento; esta é, por assim 
dizer, uma tarefa de sondagem, 
no propósito de atrair os candi
datos mais bem qualificados aos 
concursos abertos para ingresso 
110 serviço público. N os siste
mas de pessoal mais modernos, 
o recrutamento não é simples 
publicidade, mas também rela
ções públicas no seu verdadeiro 
e melhor sentido. Isto implica 
contínuo contato com grupos 
profissionais, colégios, escolas 
e universidades, com institutos 
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profissionais, sociedades e asso
ciações, assim como com quais
quer outras fontes de pessoal em 
suas múltiplas variedades, de 
<lcôrdo com as necessidades do 
,;erviço público. 

A atividade seguinte é a sele
ção. O sistema do mérito requer 
seleção em base competitiva. Os 
psicólogos nos deram o instru
mento para realizá-la nestes 
moldes, sob a forma de provas 
objetivas. 

Um dos resultados foi a gran
de popularidade que as provas 
escritas obtiveram para fins de 
seleção. Contudo, não é esta a 
única arma no arsenal da sele
ção. As provas orais são igual
mente usadas, especialmente 
quando se trata de cargos que 
exigem atributos de personali
dade muito definidos. Provas 
de execução também se empre
gam para medir a capacidade 
real de execução de um tipo es
pecífico de trabalho, tal como a 
estenografia ou dactilografia. O 
exame médico é utilizado para 
verificar a capacidade e as con
dições físicas do candidato. 

Lança-se mão da investiga
ção de antecedentes, não apenas 
para verificar o caráter e a mo
ralidade dos candidatos, como 
ainda para confirmar, em vista 

dos seus lempregos anteriores, 
a previsão de que terão êxito no 
tipo de trabalho ao qual se can
didatam. Outra forma adotada 
pelos órgãos de pessoal, na ten
tativa de atribuir um valor aos 
registros de atividacle anterior 
do candidato, é o chamado "exa
me individuar', no qual se faz 
uma avaliação da instrução e da 
experiência do indivíduo, com
parando-as COI11 os requisitos do 
cargo. 

A fase final do processo de se
leção é o estágio probatório que, 
em última análise, consiste em 
observar o candidato no efetivo 
desempenho dos trabalhos ine
rentes ao seu cargo .. ~ respon
sabilidade por esta prova fica 
nas mãos do supervisor sob 
cujas ordens trabalha o novo 
funcionário. O órgão de pessoal 
deve, entretanto, verificar se o 
estágio probatório está servindo 
ao seu verdadeiro objetivo, que 
é o de constituir a fase final da 
seleção. Isso pode ser feito me
diante processos de acompanha
mento (follow Itp processes), 
tais como, entrevistas pessoais, 
boletins de merecimento e ou
tros. 

Entre a fase de seleção e a de 
e6tágio probatório, ocorre uma 
série de procedimentos que, por 
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assim dizer, transformam o can
didato em funcionário. Em mui
tos sistemas de serviço público 
isto é feito por intermédio de 
um "pedido de pessoal" e de um 
processo de "certifioação". A 
autoridade, se necessita deter
minado tipo de servidor, fará um 
pedido de pessoal e, em respos
ta, o órgão de pessoal lhe man
dará os nomes de certo número 
de pessoas, retirados da "lista 
de candidatos aprovados", geral
mente em número que permita 
alguma flexibilidade de seleção. 
De acôrdo com a regra da "lista 
tríplice", que é muito popular, 
:l autoridade faz sua escolha den
tre, pelo menos, três nomes para 
cada cargo que quer prover. 
Quando êste sistema é adotado, 
o órgão de pessoal não apenas 
realiza as provas, mas atribui 
também notas e é responsável 
pela lista de candidatos aprova
dos, na qual estão inscritos to
dos os nomes por ordem de clas
sificação. Esta ordem é obser
vada pelo órgão de pessoal, ao 
remeter as listas de aprovados 
às autoridades administrativas. 

Lotação 

Técnica bastante recente é a 
de fazer uma discriminação mais 

8purada, tanto na lotação iniciál 
como posterior de um funcioná
rio, a fim de bem utilizar as 
suas aptidões e capacidades. Isto 
se consegue, colocando-o naque
les postos a cujos requisitos suas 
qualificações melhor atendem, 
fazendo com que êle trabalhe 
junto de pessoas de tempera
mento semelhante e situando-o 
num lugar que lhe seja agradá
vel e adequado. Tal colocação 
cuidadosa do funcionário é de
nominada lotação ou enquadra
mento. 

As atividades de lotação de
senvolveram-se a tal ponto que 
membros especiais de equipe de 
pessoal têm sido designados para 
exercer o cargo de "especialis
tas ou técnicos de lotação". 
Como o técnico de seleção, estão 
familiarizados com os métodos 
de aplicação de testes, que lhes 
permitirão identificar, se neces
sário, quaisquer traços e carac
terísticas pessoais que o novo 
funcionário possua e que devem 
ser levados em consideração ao 
se decidir sôbre a escolha de ta
refas a lhe serem atribuídas. 
Partilham, outrossim, com o téc
nico de classificação de cargos, 
do conhecimento da técnica de 
análise do trabalho para que pos
sam identificar as tarefas e os 
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áeveres de dado cargo, a fim de 
melhor harmonizá-los com os 
pendores do funcionário. Além 
disso, serão também entrevista
dores qualificados, visto que a 
técnica de entrevista será utili
zada em seu contato com o no
vo funcionário e também com 
outros grupos interessados, tais 
como os supervisores e seus co
legas de trabalho. 

A lotação, como foi dito, não 
tem a ver apenas com a coloca
ção inicial do novo funcionário, 
mas igualmente com os ajusta
mentos ou reajustamentos pos
teriores. O novo ponto de vista 
da administração de pessoal, que 
pode ser chamado de ampla uti
lização do funcionário, elevou a 
lotação à categoria de um ins
trumento eficiente. Modifican
do-se as atribuições do funcio
nário ou mudando-se o seu local 
de trabalho, e, se necessário, 
treinando-o novamente, realiza
se o "enquadramento", pelo 
qual muitos funcionários podem 
ser aproveitados em vez de de
mitidos, enquanto outros pode
rão ter o seu valor consideràvel
mente ampliado na organização. 
A lotação é uma das técnicas 
novas mais promissoras da ad
ministração de pessoal e certa
mente constitui parte definida 

das suas atividades relativas à 
categoria de serviço auxiliar. 

Transferência 

~ste tipo de movimentação de 
pessoal já foi mencionado no pa
rágrafo anterior. Constitui pro
vidência de interêsse do órgão 
de pessoal apenas nos casos de 
transferências inter-ministeriais. 
N este caso, o órgão central e o 
órgão departamental de pessoal 
terão interêsse em manter, nos 
assentamentos individuais, a 
anotação do fato. A transferên
cia em si, no entanto, compete 
aos chefes de linha e aos super
visores. 

A mesma coisa pode-se dizer 
em relação às designações e re
moções, que constituem atribui
ção precípua da supervisão. Na 
análise anterior a respeito de 
lotação, não pretendemos dizer 
que os chefes e supervisores de
vam abdicar de suas responsa
bilidades de linha. O especia
lista em lotação integrante do 
órgão de pessoal deve desem
penhar, apenas, um papel auxi
liar, mantendo inalterada a au
toridade da linha. 

Promoção 

~ste é um aspecto da admi
nistração de pessoal que, à se-
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me1hança do qHe ocorre com o 
estágilo probatório, a lotação e a 
transferência, é função da linha 
e não dos serviços auxiliares, 
tais como são desempenhados 
pelo órgão de pessoal. Não obs
tante, considerando que um bom 
programa de promoção, cuida
dosamente planejado e exe
cutado, é essencial para dar vida 
a um sistema de carreiras, o ór
gão de pessoal tem responsabi
Jidade muito definida no assunto. 
A política de promoção, o cuida
do com que são planejadas as 
promoções e o grau em que re
fletem a utilização do princípio 
do mérito serão fatos muito 
mais poderosos do que qualquer 
outro argumento que os encar
regados do recrutamento possam 
apresentar, com o objetivo de 
atrair os jovens mais qualifica
dos para os cargos iniciais do 
serviço público, em busca de 
um futuro que corresponda às 
suas aspirações. 

Por outras palavras: o pro
grama de promoção de uma ju
risdição governamental não é 
simplesmente 11ma atividade que 
a si mesma se baste, porque se 
revela também um elemento que 
permite ao público, e particular
mente aos eventuais· candidat~, 

aquilatar de suas oportunidades 
na jurisdição que têm em vista. 

A política de promoção afeta 
não apenas aquêles que venham 
a ingressar no serviço público, 
mas também os que nêle já se 
encontram. O programa de pro
mção tem, em suma, efeito real 
sôbre o moral do funcionalismo. 
A possibilidade de progresso, a 
oportunidade de assumir respon
sabilidades maiores, a sensação 
do valor reconhecido,proporcio
nam um incentivo considerável 
para que os servidores bem de~ 
sempenhem seus deveres atuais 
e procurem desenvolver e .aper
feiçoar seus conheciment05. e 
aptidões. 

Como se acha subentendido 
acima, a indicação das pessoas 
qU6 deyem ser promovidas, bem 
como a disposição das atribui
ções e dos trabalhos que criam 
as linhas de promoção estão 
dentro da autoridade da linha. 
Não obstante, constitui uma res
ponsabilidade de estado maior, 
usualmente atribuída ao 6rgão 
de pessoal, formular uma poIí
tica de promoção, dar existên
cia a um programa positivo, bem 
como avaliar e controlar o sis:
tema 110 seu funcionamento, a 
fim de assegurar-lhe eqüidade, 
justiça e imparcialidade. 
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A política de um sistema de 
carreiras usualmente implica que 
as vagas ocorridas nos níveis su
periores devem ser preenchidas 
'por elementos da organização e 
não estranhos a ela. Uma das 
tarefas, portanto, do órgão de 
pessoal é fazer com que os altos 
postos administrativos e profis
sionais não fiquem fora do sis
'tema do mérito, mas que sejam 
acessíveis a todos os servidores, 
através das promoções. 

Outra tarefa precípua do ór
gão de pessoal é resistir ao 
'~departamentalismo", ou seja, à 
tendência que se verifica fre

. qüentemente dentro dos minis
térios, departamentos e divisões, 
para restringir tôdas as promo
'ções sômente aos funcionários 
de tais unidades. Promoções in
ter-ministeriais ou inter-depar
tamentais, como modalidades de 
transferência. tornam-se uma 
'das verdadeiras tarefas do ór
gão de pessoal. A sua partici
ração pode ser levada, inclusive, 
à efetiva administração de pro
vas it;ter-departamentais para 
fins de promoção, que podem 
constar em parte de exames es
critos, em parte de avaliação dos 
boletins e relatórios dos chefes 
sôbre o desempenho anterior do 
servidor, bem como quaisquer 

outros elementos que o sistema 
de promoção possa incluir. 

Cumpre realçar, nesta altura, 
que o órgão de pessoal não deve 
utilizar essas provas de promo
ção inter-ministerial, ou qual
quer outra atividade inter-minis
terial semelhante, para sobre
por-se à autoridade de linha; ao 
contrário, será mister encará-las 
como oportunidade de prestar 
serviços graças aos quais os di
versos componentes da linha 
possam alcançar uma unidade 
geral e a jurisdição governa
mental possa agir como um só 
e único empregador . 

A semelhança do que ocorre 
com as transferências, verifica-se 
também que, no caso das pro
moções, o órgão central de pes
soal tem a função de manter re
gistros, para acompanhar a car
reira de cada funcionário, a fim 
de, aqui também, manter a uni
dade do govêrno como empre
gador. 

Segue-se que o órgão de pes
soal deve reconhecer os benefí
cios auferidos de sistemas de 
promoção, transferência e remo
ção cuidadosamente planejados 
e administrados, assim como 
compreender o valor com que 
serviços de intercâmbio, como a 
lotação, podem contribuir para 
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o aumento da eficiência através 
de tôda a jurisdição governa
mental. 

Avaliação de eficiência 

Cumpre incluir, neste ponto, 
outra atividade que diz respeito 
aos órgãos de linha, qual seja a 
avaliação da eficiência, que tem 
um papel fundamental no pro
cesso de admissão e manuten
ção de funcionários. Os concur
sos pelos quais os candidatos in
gressam no serviço público são, 
obviamente, um tipo de avalia
ção. O estágio probatório e o 
processo de lotação são também, 
respectivamente, um período e 
um tipo de avaliação. Comu
mente, porém, quando nos refe
rimos à avaliação da eficiência, 
temos em vista o julgamento 
anual ou semestral, realizado na 
maioria das jurisdições de ser
viço público, e pelo qual é res
ponsável o chefe dos funcioná
nos. 

Mesmo nos sistemas de pes
soal em que não é exigida pe
riodicamente, a avaliação de efi
ciência constitui uma tarefa ine
vitável para o supervisor julgar 
o desempenho de seus subordi
nados. Quando é chegado o mo
mento de realizar promoções, a 

autoridade competente tem de 
proceder a uma avaliação, ainda 
que ligeira e superficial, para de
cidir a quem caberá a promo
ção. A mesma coisa ocorre 
quando se torna necessário dis
pensar funcionários, por falta de 
trabalho: cumpre então conside
rar o desempenho dos diversos 
servidores, para decidir quais de
verão ser dispensados. 

O papel que o órgão central 
e os órgãos secionais de pessoal 
têm no processo de avaliação da 
eficiência é de natureza de es
tado-maior. A poHtica de ava
liação, o sistema e os formulá
rios a usar, as normas a seguir, 
tudo isso é evidentemente da al
çada e responsabilidade dos ór
gãos de pessoal. Além disso, o 
treinamento dos supervisores na 
avaliação da eficiência é, tam
bém, uma responsabilidade im
portante do órgão de pessoal, pa
ralelamente a outras atividades 
de treinamento. 

Cabe realçar, nesta oportuni
dade, que tal contribuição tem 
mais um caráter de "estado
maior" do que de serviço auxi
liar; podemos mesmo afirmar 
que não foram poucos os pro
gramas de avaliação da eficiên
cia seriamente prejudicados pela 
excessiva participação do órgão 
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central de pessoal na sua admi
nistração. 

Em última análise, o processo 
de avaliação, ou seja, a atribui
ção de pontos ou graus ao fun
éionário, é tarefa e responsabili
dade do supervisor e chefe de 
linha. Quando falamos de ava
liação racionalizada, referimo
nos ao processo de avaliação do 
qual participam o chefe e o fun
cionário, que se sentam, lado a 
lado, para julgar o trabalho do 
último. O uso da avaliação re
laciona-se estreitamente com a 
supervisão que o funcionário re
cebe e cujos resultados são: ve
rificar se o mesmo deverá ou 
não seguir um curso de treina
mento, se deverá ser removido 
ou transferido, etc. A atividade 
de avaliação em si e a sua uti
lização são, portanto, uma atri
buição natural, não do órgão de 
pessoal, mas dos órgãos de linha 
e dos supervisores. 

Padrões de desempenho 

Pouco se tem feito no serviço 
público no sentido de padroni
zar cargos, isto é, de procurar 
torná-los tão semelhantes quanto 
possível, a fim de aumentar a 
eficiência do trabalho que lhes 
é inerente. Tal padronização tem 

sido levada a alto grau em nume
rosas indústrias, embora na 
maioria das jurisdições do ser
viço público não haja ainda sido 
objeto de grande atenção. Um 
novo impulso verificou-se, no 
entanto, com a tentativa de es
tabelecer padrões para avaliação 
da eficiência do funcionalismo. 
Evidenciou-se a necessidade de 
tornar esta a mais objetiva pos
sível e, assim, chegou-se à con
clusão de que, para isso, é pre
ciso estabelecer previamente cri
térios ou padrões de desempe
nho para os diversos cargos exis
tentes. Decompõe-se o cargo 
nas diversas tarefas inerentes e 
formulam-se, para cada uma, os 
padrões de desempenho a que 
deverá atingir o funcionário. 
Destarte, o chefe e o funcioná
rio têm um conhecimento con
creto das tarefas e dos padrões, 
o que permite uma avaliação 
mais objetiva. 

Ainda neste particular deve o 
órgão de pessoal ter uma parti
cipação de estado-maior. Cabe
lhe estimular, perante supervi
sores e funcionários, o ensino da 
técnica de padronização de car
gos, incentivar o treinamento 
para utilização de tais padrões 
na avaliação da eficiência e pro
porcionar meios para o real fun-
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cionamento do sistema. Em con
traposição, a formulação dos pa
drões e a sua aplicação no pro
cesso de avaliação da eficiência 
dizem respeito aos órgãos de li
nha. 

Defesa e manutenção do 
sistema de pessoal 

Em nossa análise das fun
ções de estado-maior da admi
nistração de pessoal, tivemos 
ocasião de referir que não basta 
estabelecer diretrizes e normas 
de trabalho, mas também asse
gurar-lhes aplicação na prática. 
~ste processo contínuo de ava
liação e aperfeiçoamento do sis
tema de pessoal é, nitidamente, 
uma função do órgão de pessoal. 
Tal função tem, em grande 
parte, caráter de estado-maior, 
mas, em muitos casos, adquire 
uma natureza de serviço auxi
liar. 

Por exemplo, nenhum plano 
de classificação de cargos poderá 
manter-se inalterado indefinida
mente, devendo adaptar-se, de 
contínuo, a novas idéias e mu
danças. A cada passo se criam 
cargos novos, que devem ser 
analisados e classificados em de
terminado nível. Revelam-se 
também constantes as mudanças 

de tarefas, requerendo reclassi
ficação e reenquadramento dos 
cargos. Por outras palavras, o 
plano de classificação deve ser 
administrado, e esta administra
ção representa um dos mais 2m
portantes serviços auxiliares que 
fode' prestar o órgão de pes
soal. 

São ainda muito controverti
das as questões referentes aos li
mites de ação de cada uma das 
entidades interessadas no plano, 
isto é, em que ponto o órgão 
central de pessoal atribuirá os 
trabalhos aos órgãos secionais, 
e êstes, por sua vez, aos órgãos 
de linha. Teremos ocasião de 
voltar ao assunto, mais adiante. 

À semelhança do plano de 
classificação de cargos, o plano 
,de pagamento reclama também 
administração contínua. Além 
disso, considerando que a maio
ria das jurisdições governamen
tais adotam a política de pagar 
os salários correntes, é necessá
rio anualmente, - e não raro, 
em menos de um ano - ou em 
período de grande flutuação eco
nômica, realizar levantamentos 
no mercado de trabalho, a fim 
de verificar que ordenados estão 
sendo pagos no momento. Acres
cente-se a isto a necessidade de 
reajustamentos periódicos. Os 
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recursos interpostos por funcio
nários contra o nível de remune
ração em vigor ou a necessidade 
de ajustar os níveis de vencimen
tos para atender a certos requisi
tos de recrutamento são, por ou
tro lado, fatôres que reclamam a 
participação do órgão de pessoal 
na qualidade de serviço auxiliar 
(A conferência de fôlhas de pa
gamento, para maior garantia do 
sistema do mérito, é discutida 
sob o tópico "as funções dele
gadas".) 

Diga-se de passagem que a 
necessidade de administração 
contínua não é privilégio do pla
no de classificação de cargos e 
do plano de pagamento: tôdas 
as funções de pessoal reclamam 
administração contínua. O es
tágio probatório, a lotação, a 
promoção, as transferências e 
remoções, a avaliação da efi
ciência e a formulação de pa
drões de desempenho são ati
vidades que requerem também 
atenção constante, modificações 
e ajustamentos. Alguns dêsses 
serviços possuem um caráter 
essencialmente de estado-maior 
e se baseiam em ampla pesqui
.. a; outros têm o caráter predo
minante de "serviço auxiliar", 
prestado diretamente pelo órgão 
dt pessoal aos órgãos de linha. 

Racionalização dos métodos 
de trabalho 

Uma das funções mais recen
temente atribuídas ao órgão de 
pessoal é a que consiste em pres
tar serviços de natureza auxiliar, 
com o objetivo de aumentar a 
quantidade, qualidade e eficiên
cia do trabalho do servidor pú
blico . J á indicamos algumas 
dessas atividades: lotação, espe
cialmente o enquadramento (re
lotação), vigilância do estágio 
probatório, aumento constante 
da efetividade da avaliação de 
eficiência, em suma, tôdas aque
las atividades relacionadas com 
a utilização mais eficiente do 
funcionário, para que o serviço 
público se torne progressiva
mente melhor e mais perfeito. 

Com êste objetivo, a principal 
técnica é o treinamento, ativi
dade tão diversificada em for
mas e processos, que torna di
fícil uma descrição completa. 

Cronologicamente, as ativida
des de treinamento se desenvol
vem desde a cooperação com ins
tituições educacionais, tendo em 
vista a melhor formação dos fu
turos servidores públicos, antes 
de seu ingresso na administração, 
até o treinamento de funcioná
rios idosos, para sua adaptação 



AS FUNÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 21 

a novos trabalhos, a fim de que 
possam continuar servindo efi
cientemente até a época em que 
se desligarem do serviço. 

O treinamento de novos ser
vidores é especialmente impor
tante, pois diz respeito não só 
à boa execução de suas atribui
ções, mas à sua integração na 
organização. E' o que se cha
ma orientação ou indução. O 
treinamento é necessário para 
desenvolver as aptidões dos fun
cionários no desempenho de suas 
tarefas, prepará-los para a pro
moção e pô-los ao corrente das 
constantes alterações que se ve
rificam na legislação e nos pro
cessos de trabalho. 

N estes últimos anos tem-se 
discutido muito acêrca do trei
namento de funcionários para o 
seu melhor ajustamento à orga
nização, para maior coordenação 
entre os diversos órgãos da ju
risdição governamental, para 
maior eficiência das relações pú
blicas e para o desenvolvimento 
do moral entre o funcionalismo. 

N este ponto ingressamos em 
campo de controvérsia ou, pelo 
menos, aberto a debates: - Que 
grau de participação deve ter no 
treinamento cada um dos ele
mentos estruturais da organiza
ção? Que parte ou modalidade 

de treinamento deve ficar a car
go do órgão central de pessoal, 
do órgão secional e do órgão 
de linha? Há uma regra empí
rica que preconiza a realização 
do treinamento o mais próximo 
possível da "linha" e reconhece 
no supervisor o treinador mais 
eficiente. 

Contudo, a aplicação de tal re
gra deixa sem solução diversos 
problemas, como sejam: o do 
treinamento centralizado para 
finalidades tais como a orienta
ção de novos servidores, o do 
treinamento dos treinadores, o 
referente ao tipo ou modalidade 
de treinamento a fazer, numa 
palavra, o problema de diagnos
ticar as necessidades e recomen
dar o treinamento corretivo. E' 
nesta última parte que o órgão 
central e os órgãos secionais de 
pessoal encontram vasto campo 
de aplicação de seus serviços 
para o aperfeiçoamento funcio
nal dos servidores. 

Aperfeiçoamento da supervisão 

O treinamento é um dos 
meios que nos permitem atingir 
êste objetivo, embora o aumento 
de eficiência da chefia seja igual
mente em parte um problema de 
seleção e promoção. Por conse-
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guinte, o órgão central de pes
soal deve assim ser responsável 
pelos cargos de chefia, conside
rada a sua participação nos pro
cessos de seleção inicial e sele
ção para promoção. Incluem-se 
llum programa de aperfeiçoa
mento da supervisão: elaborar 
padrões de desempenho, inculcar 
no supervisor o reconhecimento 
da necessidade de avaliar a efi
ciência dos funcionários, assim 
como a atitude própria para êsse 
fim, desenvolver a capacidade 
de avaliar, etc., etc. 

Formação de administradores 

o órgão central de pessoal não 
deve focalizar a sua atenção ape
nas sôbre os níveis inferiores da 
supervisão, mas também sôbre 
os mais altos. Uma das gran
des dificuldades em tôdas as ju
risdições governamentais é a es
cassez de talentos administrati
"os. Exigem-se tão elevadas 
qualidades para adequado traba
lho de alta administração, que 
uma das maiores responsabilida
des do órgão central de pessoal 
consiste, sem sombra de dúvida, 
em identificar pessoas com apti
dões para altos postos adminis
trativos, treiná-Ias e prepará-las 
continuamente - proporcionan-

do-lhes as mais amplas expe
riências, mediante rodízios e 
transferências -, bem como em 
planejar um programa de pro
moções que melhor conduza ao 
fim visado. 

Participação do funcionário 

E' evidente que o trabalho de 
t:ma unidade só melhora quando 
!J próprio funcionário nêle toma 
parte ativa. Assim sendo, uma 
das responsabilidades de qual
quer órgão de pessoal é estimu
lar a participação do funcioná
rio nos processos de aperfeiçoa
mento do trabalho. Uma das 
técnicas que têm sido mais ex
ploradas últimamente é repre
sentada pelo sistema de suges
tões, que consiste em colhêr dos 
funcionários sugestões de tôda 
ordem, que visem à melhoria das 
diretrizes, 110rmas e processos, 
assim como do local cle trabalho 
ou cle quaisquer outros aspectos 
suscetíveis cle serem aperfeiçoa-

1 
GOS. 

Contuclo, o simples fato de 
existir não basta para que o sis
tema de sugestões atenda a tô
das as necessidades. Para falar 
claramente, pode ter até resul
tados maléficos, se fôr pôsto em 
prática numa base puramente 
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"paternal" ou, pelo contrário, ex
tremamente autoritária, se não 
encerrar boa dose de sinceridade 
e se as promessas feitas pelos 
dirigentes não forem fielmente 
cumpridas. ~ste sistema está 
fadado ao sucesso apenas quando 
a administração se encontra sin
ceramente empenhada em obter 
c concurso do funcionalismo na 
direção dos trabalhos. Por isso 
é que não basta instalar um sis
tema de sugestões; é necessário 
associá-lo a reuniões, conferên
cias, programas de solução de 
queixas e reclamações, aconse
lhamento e relações com os fun
cionários, assim como às demais 
<,tividades que compõem as "re
lações humanas", tal como as te
mos entendido no decorrer dos 
tl1timos anos. 

Evidentemente, êste problema 
de obter a participação do fun
cionário não pode ser atribuído 
apenas ao órgão de pessoal; nem 
lhe compete, aliás, atacá-lo di
retamente. Cabe ao órgão cen
traI de pessoal atuar nos moldes 
de uma unidade de estado-maior, 
apresentando sugestões ao su
pervisor, encaminhando reco
mendações às outras unidades 
de estado-maior e auxiliares, 
procurando influenciar os diri
gentes e os supervisores da li-

I!ha. Contudo, certas atividades 
auxiliares, como o funcionamen
to do sistema de sugestões, po
dem ficar a cargo do órgão de 
pessoal. 

Preservação do moral 

E' claro que tudo o que dis
semos no parágrafo anterior, sô
bre a participação dos servido
res num sistema de sugestões, 
aplica-se igualmente ao proble
ma da preservação do moral. 
Uma das iormas de aperfeiçoar 
os processos de trabalho é, na
turalmente, elevar e fortalecer o 
moral do funcionalismo, pelos 
SUIS reflexos no aumento de pro
dução, na quantidade e qualida
de do sen-iço prestado. 

Levar-nos-ia longe uma dis
cussão completa do que deno
minamos moral; indicaremos, 
não obstante. algumas das ati
vidades auxiliares que são rea
lizadas pelo órgão de pessoal 
nesse sentido. Ouase tôdas as 
atividades ditas ~ auxiliares, até 
agora mencionadas, exercem in
fluência a êste respeito. Isto é 
especialmente verdadeiro com 
relação a certos elementos es
senciais, como sejam o sistema 
de promoção, o pItmo de suges
tões e outras formas de obter a 
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participação do funcionalismo, o 
processo de contrôle do ponto e 
da freqüência, o de avaliação da 
eficiência e as condições de tra
balho (remuneração, segurança, 
confôrto, etc.). 

Desligamento do serviço 

o modo por que é tratado um 
funcionário que se afasta do ser
viço, voluntária ou involuntària
mente, tem influência positiva e 
negativa sôbre o moral do gru
po. Não dispensar um "funcio
nário-problema", apenas porque 
é um protegido, é solapar o mo
ral do grupo, o mesmo aconte
cendo quando se exonera um 
funcionário que não vinha sendo 
tratado com eqüidade e justiça. 
Por outras palavras: a flutua
ção do pessoal (turnover) ou a 
falta de flutuação podem ser fa
tôres negativos, conforme as 
circunstâncias. Logicamente, a 
não ser que se pretenda desvir
tuar a autoridade da linha, cabe 
ao chefe imediato e a seus supe
riores dispensar funcionários. 
Todavia, o órgão central e os 
órgãos secionais de pessoal são 
tesponsáveis pelo bom andamen
to dêste processo, para que o 
mesmo não destrua o moral do 
funcionalismo. 

Tal afirmativa pode signíficar 
ou não que, em dada jurisdição, 
o órgão central de pessoal, a di
visão de pessoal ou o diretor de 
pessoal tenham o direito de re
ver os processos de demissão ou 
dispensa. Isso tem gerado nume
rosas controvérsias, especial
mente em cidades administradas 
pelo regime do city manager. 
Nos EE. Uu., muito adminis
trador (city manager) tem pe
dido exoneração porque a co
missão de serviço público se re
cusou a apoiá-lo na sua decisão 
de dispensar, por exemplo, o 
chefe de polícia. Muitas são as 
autoridades em administração de 
pessoal que condenam o fato de 
atribuir-se ao órgão central de 
pessoal a ifunção de rever os 
processos de dispensa, quando 
acompanhada da competência de 
determinar a readmissão do fun
cionário. Tais autoridades pre
ferem que o órgão central de 
pessoal exerça nestes casos uma 
função mais de assessoramento, 
que teria efeito apenas de publi
cidade. 

Um exemplo de afastamento 
\'otineiro do funcionário é a apo
sentadoria. A maioria dos ór
gãos centrais de pessoal admi
nistra os sistemas de aposenta
doria. Não obstante, vemos com 
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alguma freqüência essa função 
excluída das suas atribuições. 
Isso se verifica quando o plano 
de aposentadoria é do tipo por 
assim dizer contributivo e tem 
por finalidade permitir a repre
sentação dos servidores na junta 
administrativa do sistema. 

N o que concerne às dispen
sas a pedido, a função do órgão 
de pessoal é cientificar-se da ob
servância de diretrizes unifor
mes e do tratamento eqüitativo 
dos casos: trata-se de uma ati
vidade de estado-maior, e não 
auxiliar. 

Comunicação com o 
funcionalismo 

Já vimos que um dos meios 
a que se pode recorrer para es
tabelecer relações com o funcio
nalismo é o sistema de suges
tões; outro é o de reuniões e 
conferências; um terceiro, mais 
simples, consiste na publicação 
de um jornal ou revista, que 
permita manter os funcionários 
informados sôbre o que ocorre na 
organização e, ao mesmo tempo, 
divulgar artigos, opiniões e su
gestões dos funcionários, permi
tmdo à administração conser
var-se a par das reações do pes
soal. 

Processo altamente eficiente 
de manter comunicações com os 
servidores consiste em estabele
cer contato com as suas asso
ciações profissionais. Isso põe 
em foco o problema das relações 
com sindicatos de funcionários, 
assunto que, em algumas juris
dições, já tem sido objeto de 
grande atenção, enquanto em ou
tras é completamente ignorado. 
Em seu sentido mais amplo, a 
expressão "relações com funcio
nários" está presente em todos 
o~ aspectos da administração de 
pessoal. Podemos encarar o as
sunto de dois modos: relações 
com o funcionário, à base indi
vidual, ou como membro de uma 
organização. Manter relações 
com o funcionalismo através de 
suas organizações representa 
meio eficiente de comunicação, 
especialmente quando tais orga
nizações são sindicatos total
mente livres do contrôle e da in
fluência da administração. Por 
ISSO é que as negociações e con
~ultas realizadas entre a admi
nistração e as organizações de 
funcionários constituem exce
lente meio de comunicação, quer 
se trate dos bem estruturados 
Conselhos de Whitley, na Ingla
terra, ou das associações sindi
cais congêneres norte-america-
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nas, fortemente ligadas aos De
partamentos. 

As relações individuais são 
mantidas mediante um sistema 
de queixas e reclamações, que 
permite ao funcionário recorrer 
de alguma decisão de seu chefe 
e pedir solução para o caso, quer 
êste tenha fundamento ou não. 

Outra forma de estabelecer 
comunicações, em crescente uso 
nos últimos anos, é o programa 
de aconselhamento, pelo qual se 
exige do servidor, ao ingressar 
no serviço ou deixá-lo, e se lhe 
solicita, em tôdas as demais opor
tunidades, que procure o acon
selhador, pessoa necessària
mente compreensiva e bem trei
nada, para ser entrevistado. Nes
sas entrevistas, o funcionário re
ctbe assistência do aconselhador 
para solução de problemas dos 
mais variados tipos, desde os re
lacionados com moradia e trans
porte, até os de natureza íntima, 
se o funcionário assim o desejar. 
Esta iniciativa de manter uma 
pessoa compreensiva, que sabe 
ouvir e formular perguntas, em 
vez de fazer sugestões diretas, 
propicia, pelo menos, o confôrto 
que representa um "ouvinte 
atencioso" e possibilita o conhe
cimento de muitas informações 
úteis, que podem ser utilizadas 

de variadíssimas formas, sem 
que isto implique na violação do 
caráter eminentemente confiden
CIal das entrevistas de aconselha
mento. 

Assistência ao funcionalismo 

O simples fato de havermos 
analisado, em linhas muito ge
rais, o aconselhamento nos le
vou a tocar em outro dos ser
viços auxiliares prestados pelo 
()rgão de pessoal - serviço êsse 
(lue abrange uma área muito 
ampla. E' também um dos cam
pos de atividade em que as prá
ticas dos diversos órgãos de pes
soal são as mais diversas en
tre si. 

Alguns têm programas bas
tante completos de assistência 
ao servidor; outros nada têm. 
Todos os órgãos de pessoal 
dos ministérios brasileiros, por 
exemplo, possuem uma seção de 
assistência, cujo principal obje
tivo é cuidar do bem-estar dos 
funcionários. Em outros paí
ses, nada se tem feito nesse sen
tido. 

O exemplo mais comum de 
assistência ao servidor é, talvez, 
o ambulatório de socorros ur
gentes, onde permanecem um 
médico e uma enfermeira, du-
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rante o expediente, a fim de tra
tar de casos urgentes ou de me
nor monta, tais como cortes, 
queimaduras, etc., ocorridos no 
trabalho. Em se tratando de ca
sos mais graves ou que recla
mem tratamento mais sério, o 
funcionário é encaminhado a um 
hospital. 

Alguns governos prestam as
sistência médica gratuita aos 
funcionários e respectivas famí
lias; outros agem de modo in
direto, estimulando os funcioná
rios a fazerem parte de planos 
de assistência médica, na base 
do sistema de seguros, pagos 
adiantadamente. Sabendo-se que 
as doenças representam o prin
cipal motivo de faltas, todo e 
qualquer govêrno deve interes
sar-se pela existência de um ser
viço médico que possa atender 
às necessidades dos funcionários. 
A forma como tem sido reco
nhecido e resolvido êste proble
ma varia consideràvelmente de 
uma jurisdição para outra. 

Esta diferença também se ob
serva na prestação de serviços, 
tais como: atividades sociais e 
recreativas, atletismo, ativida
des culturais e educacionais, ali
mentação no local de trabalho, 
fornecimento de crédito, seguros 
·de vida, etc. 

Alguns governos prestam tais 
serviços diretamente, sem ônus 
para o funcionário ou mediante 
pequena contribuição. Outros 
preferem que os funcionários 
organizem seu programa de as
sistência e o administrem e 
custeiem através de associações 
ou sindicatos. Em qualquer das 
hipóteses, o papel que cabe ao 
órgão de pessoal é pràticamente 
o mesmo: decidir se prestará os 
serviços diretamente ou não. 
Contudo, é de sua responsabili
dade tomar providências no sen
tido de que não faltem serviços 
médicos ao funcionalismo. . 

Conduta do funcionário; 
disciplina 

Se cumpridos todos os requi
sitos que mencionamos sob o tó
pico de preservação do moral, é 
evidente que a palavra "disci
plina" terá no serviço público 
uma conotação positiva e não 
negativa. A disciplina positiva 
é o desempenho espontâneo e en
tusiástico de suas tarefas por 
parte do funcionário público, 
imbuído de elevada ética e de
voção à causa pública. A disci
plina não será, então, mera obe
diência a predeterminado códi
go de conduta. 
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Cumpre ao órgão de pessoal 
assegurar a publicação da.s nor
mas de conduta a serem acata
das pelos funcionários e exercer 
a vigilância necessária sôbre o 
sistema disciplinar, para que to
dos e cada um sejam tratados 
com justiça, e o público esteja 
protegido por padrões de ética 
funcional. Muitos são os pro
blemas relacionados com esta 
questão que reclamam bastante 
cuidado. A ética funcional é 
apenas um dêles. 

Um problema premente, em 
nossos dias, é o da lealdade. 
Pouco desacôrdo há quanto ao 
objetivo dos chamados "progra
mas de lealdade". Consistem so
bretudo em verificar se qualquer 
funcionário público professa 
idéias subversivas e apóia a des
tituição do govêrno por métodos 
anticonstitucil.nais. Contudo, os 
meios de se allançar o objetivo é 
que causam dificuldades. Para o 
órgão de pessoal, que geralmente 
fica incumbido de tal programa, 
é um grave problema decidir se, 
efetivamente, o melhor modo de 
garantir a lealdade no serviço 
público é exigir uma investiga
ção policial do passado e do pre
sente de cada funcionário e de 
cada candidato ao serviço pú
hlico. 

Outro problema que tem re
sistido às tentativas de solução 
é o da neutralidade política do 
funcionário. :aste foi um dos 
preceitos fundamentais dos re
formadores do serviço público: 
libertar o funcionalismo das in
junções políticas; obstar à incur
sào da política na esfera da ad
ministração. Poucos criticam a 
integridade dêste objetivo. E' 
ponto pacífico, para a maioria 
de todos nós, que o servidor pú
blico deve ser não só imparcial 
mas politicamente neutro; que 
suas crenças políticas não devem 
ser expressas publicamente; que 
está sujeito a maiores restri
ções do que os funcionários das 
emprêsas particulares, no que 
tange a atividades políticas e 
campanhas eJeitorais. 

O objetivo é claro, mas que 
dizer das restrições específicas? 
A questão fundamental é a se
guinte: até que ponto é legítimo 
cercear a liberdade política dos 
servidores públicos? Devem ser 
impedidos de candidatar-se a 
postos eletivos? E' lícito afastar 
assim da vida política pessoas 
cuja experiência as capacita a 
uma brilhante carreira? Deve-se 
permitir, ao menos, que êles es
crevam artigos de natureza po-
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lítica? Por outras palavras: em 
que ponto deve ser traçada a li
nha de participação máxima do 
funcionário público na vida po
lítica do país r Fota pergunta 
constitui tôda a essência do pro
blema da neutralidade política 
do servidor público. A interfe
rência do órgão de pessoal nesta 
questão depende da autoridade 
que lhe delegarem os poder~ 
competentes, o que varia de ju
risdiç;;o para jurisdição. 

Serviço de intercâmbio e 
registros 

Resta-nos agora examinar a 
última função da nossa lista. Di
yersas atividades auxiliares do 
órgão central de pessoal são por 
êle executadas única e simples
mente em virtude de sua posi
ção central. (1 cadastro de pes
soal é claramente uma das fun
ções do ór,;-ão de pessoal que, 
em algun~ casos, também fica en-

carregado dos assentamentos in
dividuais dos servidores. 

O órgão de pessoal não deve, 
porém, limitar-se a prestar in
formações de caráter individual 
sôbre servidores. Outros servi
ços lhe poderão ser solicitados: 
estatísticas sôbre empregos, in
formações sôbre normas e pro
cessos de administração de pes
soal, etc. 

~ste serviço de informações é 
indispensável ao programa de 
treinamento do órgão de pes
~oal e indica, além disso, a gran
de necessidade de estar o mesmo 
lJem provido de funcionários. Se 
isto não ocorre, os órgãos de li
nha e outros órgãos auxiliares 
não procurarão o órgão de pes
soal para obter assistência e in
formações. E' importante, pois, 
que nas funções da adl.:inistra
ção de pessoal predomine o 
conceito de "estado-maior" sô
bre o conceito de "serviços auxi
liares" ou de "delegação de au
toridade" . 



IV - AS FUNÇõES DELEGADAS 

Passamos agora a examinar 
um grupo de atividades, de cuja 
execução há dúvidas sôbre se o 
órgão de pessoal deve ou não 
participar. Referimo-nos a diver
sas funções que não têm natu
reza de estado-maior nem de 
serviços auxiliares, mas que são 
freqüentemente atribuídas aos 
órgãos de pessoal. 

Denominamos "delegação de 
autoridade" ou, melhor, "autori
dade delegada" tal tipo de atri
buição . E' uma delegação de 
função por parte da autoridade 
de linha, para que seja alcan
çado um objetivo comum. 

Uma dessas atividades é con
ferir e atestar rôlhas de paga
mento, função que tem sido de
legada a numerosos órgãos de 
pessoal. A razão para isso pa
rece residir no seguinte: sendo 
o órgão de pessoal o guardião 
do sistema do mérito, deve ter 
autoridade para confirmar se 
qualquer dos nomes incluídos 

lias iôlhas de pagamento o foi 
corretamente. e não com viola
ção do sistema do mérito. 

A função de investigar, acusar 
e julgar a conduta do funcioná
rio, quando há violação de uma 
lei, é claramente uma delegação 
de autoridade. Muitos órgãos de 
pessoal estão incumbidos de fa
zer cumprir o programa discipli
nar, especialmente naqueles as
pectos mais amplos, como a leal
dade e neutralidade política. A 
autoridade, para êsse fim dele
gada aos órgãos de pessoal, dá
lhes fôrça suficiente para faze
rem cumprir as resoluções to
madas, após a realização das in
vestigações. Por exe~plo: ao 
atestar as fôlhas de pagamento, 
o órgão de pessoal pode estar 
autorizado a proibir o tesoureiro 
de pagar o ordenado de deter
minada pessoa. Da mesma for
ma, ao decidir sôbre qualquer 
violação das leis referentes a 
atividades políticas, o mesmo ór-
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gão pode ter a faculdade de re
comendar à autoridade a demis
são dos funcionários faltosos. 

Judicatura 

Poderíamos apresentar uma 
longa lista de atividades em que 
os órgãos de pessoal são chama
dor a decidir ou julgar certas 
questões relativas ao emprêgo. 
J á nos foi dado mencionar os 
recursos interpostos pelos fun
cionários contra ações discipli
nares, especialmente a demissão. 
J á falamos dos sistemas de quei
xas e reclamações e dos bole
tins de merecimento (avaliação 
da eficiência). Por outro lado, 
o órgão de pessoal pode também 
ser chamado a decidir sôbre 
questões de vencimentos e clas
sificação de cargos. 

Queremos deixar bem claro 
que muitas destas funções re
presentam verdadeira delegação 
da autoridade de linha ao órgão 
de pessoal. Por outras palavras: 
o corpo legislativo ou o chefe do 
executivo confia o problema ao 
órgão central de pessoal e dá
lhe poderes para efetivar suas 
decisões. 

Em alguns sistemas de ser
viço público, êsses diversos ti
pos de atividade decisória ou ju-

dicatória são delegados a outras 
unidades que não o órgão de pes
soal. Mencionamos, anterior
mente, os Conselhos \Vhitley, 
na Inglaterra, no que concerne 
ao problema das relações com os 
servidores. O sistema dos Con
selhos Whitley opera de tal 
forma que não só o Conselho 
nacional pode tomar decisões, 
como, também, tais decisões têm 
fôrça de lei, a não ser que o Ga
binete ou o Parlamento tomem 
providências no sentido de 
anulá-las. 

N os Estados Unidos, a Co
missão do Serviço Civil tem 
uma seção que julga recursos 
apresentados por motivo de con
cursos e outras questões seme
lhantes. Possui, ao demais, 
aquela Comissão verdadeiras 
juntas que funcionam em sepa
rado e gozam de poder judica
tório, como sejam: a junta que 
administra o programa de leal
dade, a que trata de eliminar dis
criminações na admissão ao ser
viço público, a que julga os re
cursos relativos à avaliação de 
eficiência, etc. 

A Comissão do Serviço Civil 
também decide sôbre casos re
lacionados com a lei HATCH 

(atividades políticas dos funcio
nários). 
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Ponto importante nesta ques
tão do poder judicatório é o fato 
de ter sido o mesmo transferido 
para outras mãos e não ter fi
cado com a autoridade de linha, 
à qual pertence originàriamente. 
Discute-se se a delegação ao ór
gão central de pessoal é adequa
da, principalmente quando se re
conhece ao citado órgão um ca
ráter eminentemente de estado
maior. E' perfeitamente cabí
vel a regra pragmática de não 
se delegar autoridade de linha 
ao órgão de pessoal, ou seja, tra
tar de evitar que o órgão de pes
soal tenha funções que não se
jam de estado-maior ou auxilia
res. 

Coordenação 

AI> diversas atividades discuti
das no tópico anterior não de
\'em ser confundidas com a res
ponsabilidade que tem o órgão 
de pessoal pelo cumprimento, 
em tôdas as jurisdições, das di
retrizes, normas e processos ado
tados. Esta é uma função de 
tstado-maior, no sentido lato da 
palavra, pois é através de tal vi-

gllância que o órgão central de 
pessoal presta assistência ao 
chefe do exe<:utivo. 

N este ponto, completamos o 
ciclo da administração de pes
soal. Começamos pelas funções 
de estado-maior, examinamos as 
funções auxiliares e terminamos 
com uma breve análise da 
delegação de autoridade, fre
qüentemente exercida por nume
rosos órgãos de pessoal. Assim 
voltamos a falar agora da res
ponsabilidade precípua que tem 
o referido órgão de agir de acôr
do com as solicitações do chefe 
do executivo, no sentido de es
tabelecer o sistema de pessoal e 
mantê-lo em perfeito funciona
mento. Uma das tarefas concer
nentes a tal responsabilidade é 
a verificação e avaliação contí
nuas dos programas dos órgãos 
secionais de pessoal, cujas ati
vidades são, assim, permanente
mente estimuladas. A responsa
bilidade que ora examinamos é 
a mesma que leva o órgão de 
pessoal a manter constante con
tato com todos os supervisores 
da jurisdição governamental. 



v - QUE FAZER'! QUEM DEVE FAZER'! 

Ao longo dêste trabalho tive
mos ocasião de dar algumas in
dicações sôbre quem deve exer
cer êste ou aquêle encargo de 
administração de pessodl. Tra
ta-se agora de responder con
cretamente à pergunta: -- Que 
se deve fazer e a quem cumpre 
fazê-lo? A resposta é muito sim
ples, embora nada categórica: 
isso depende das circunstâncias. 

Em jurisdição de limitadas 
proporções, tal como uma cidade 
de tamanho pequeno ou médio, 
em que tôdas ou quase tôdas as 
atividades governamentais estão 
concentradas em um único pré
dio, pode muito bem acontecer 
que o órgão central de pessoal 
seja o único órgão de pessoal 
de razoável importância. Isso 
significa que quase tôdas as ati
vidades de pessoal estarão con
centradas no órgão central de 
pessoal. Contudo, nem mesmo 
em uma jurisdição tão pequena, 
os chefes da linha devem ser es-

quecidos. Aí o órgão central de 
pessoal pode ser compelido a 
iniciar suas atividades com ca
ráter de serviços auxiliares; en
tretanto, reduzido valor teria 
êsse órgão se não procurasse en
tregar aos supervisores ativida
des tais como estágio probató
rio, transferências, remoções, 
promoção, avaliação da eficiên
cia, treinamento, contrôle de fre
qüência e exonerações. Um au
tor recomendou que o órgão de 
pessoal tivesse apenas um fun
cionário, para que o mesmo pu
desse obter o concurso dos ór
gãos de linha no estabelecimento 
do programa de pessoal. Esta 
medida é drástica, mas foi suge
rida porque já ficou provado que 
é muito difícil, para o órgão cen
tral de pessoal que possui mui
tos funcionários e abraça tôdas 
as atividades auxiliares, adotar 
posteriormente a política de 
transferi-las aos chefes da linha. 
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Se o que fica dito é verdade 
para pequenas jurisdições, com 
maior propriedade se aplicará 
30S grandes sistemas nacionais 
dE pessoal, com a conclusão daí 
decorrente, a saber, que as fun
ções do órgão central de pessoal 
devem primordialmente ser de 
assessoramento. 

A "CiYil Service Assembly 
of the United States and Ca
nada", ao preparar a documen
tação para as discussões que ora 
realizamos neste seminário, com 
grande propriedade baseou a 
maioria ele suas citações no rela
tório do "President's Commit
tee on Administrative Manage
ment", da época do Presidente 
FRANKLl N D. ROOSEVELT. Cabe 
perfeitamente aqui a distri
buição ele funções entre o órgão 
central de pessoal. os órgãos se
cionais de pessoal e os órgãos 
da linha, sugerida na publicação 
"Personllel Acllllinistration in 
the Pu1Jlic Service: Organiza
tion, Function~ and Problems", 
cuja leitura recomendamos, da 
página lY à pág. 27 (2). 

Porque reputamos de especial 
valor os princípios estabelecidos 
no citado relatório, aqui os dei
xamos reproduzidos: 

"Os princípios básicos que se 
aplicam à distribuição das ati
vidades específicas entre as uni
dades administrativas, no setor 
da administração de pessoal, pa
recem ser os seguintes: 

1) O poder de agir deve ser 
delegado de acôrdo com o lo
cal onde estão centralizadas as 
informações mais importantes, 
que servirão de base para o pro
grama de atividades; 2) o po
der de agir deve ser descentra
lizado suficientemente para per
mitir a cada seryiço atender suas 
necessidades especiais; 3) o po
der de agir deye ser descentra
lizado de acôrdo com o grau de 
presteza e economia que se quei
ra obter e de acôrdo com a im
portância que se atribua a tais 
fatôres ; 4) o poder de agir deve 
:;er centralizado em harmonia 
com o grau ele observância rí
gida de padrões que se deseja 
cbter e quando tal critério seja 
considerado mais importante do 
que a presteza c a economia; 
5) o poder de agir deve ser cen
tralizado na justa medida para 
evitar a duplicação inútil de ta
refas específicas. Em todos os 
casos, a responsabilidade pelos 

(2) Nota do editor: Anexamos a êste trabalho o trecho em refe
rência: vide págs. 37 e segs. 
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resultados deve acompanhar o 
poder de agir". 

A grande dificuldade, conti
nua o relatório, reside no fato 
de que é extremamente com
plexo procurar aplicar tais prin
cípios. Nenhuma das suas pos
síveis aplicações - com a única 
exceção, talvez, de um sistema 
de aposentadoria totalmente cen
tralizado - pode considerar-se 
satisfatoriamente resolvida. Con
seqüentemente, a responsabili
dade tem de ser diyidida, com 
tôdas as más interpretações que 
tal divisão provoca. No decor
rer dêste trabalho tinmos opor
tunidade de mencionar diversos 
exemplos de tal distribuição de 
atividades. 

Finalmente, cumpre acrescen
tar que em um govêrno muito 
desenvolvido e descentralizado, 
no qual impere um forte senti
mento de autonomia local, surge 

um novo problema, a saber: o 
da distribuição de autoridade en
tre a sede e a região, entre o 
centro e a periferia. Em um go
vêrno como o dos Estados Uni
dos, onde cêrca de 900/0 dos fun
cionários federais se encontram 
fora da capital do país, muitos 
dêles em repartições de grande 
importância e proporções, a dis
tribuição de funções é um pro
blema gigantesco. Evidentemen
te, a grande maioria das ativi
dades de administração de pes
soal dewrá ser realizada na re
gião, e os órgãos secionais cle 
pessoal terão de lançar mão do 
contrôle a distância. Para isso, 
::ervir-se-ão da formulação cle 
diretrizes, instruções escritas, 
normas e roteiros de trabalho, 
bem como do treinamento, in
centivo e liderança, e exercerão 
vigilância constante à seme
lhança de um órgão central de 
pes;;ozt1 em um país menor. 



A~NDICE 

A Escola Brasileira de Admi
nistração Pública (EBAP), no 
intuito de enriquecer o texto 
do presente Caderno, oferece a 
seguinte tradução do Estudo 
Administrativo n.o 1, intitulado 
Atribuições e responsabilidades 
do órgão central de pessoal, de 
autoria de FLQYD W. REEVES e 
PAUL T. DAVID. 

Trata-se de uma das mais au
torizadas investigações até agora 
já feitas sôbre atribuições e res
ponsabilidades do órgão central 
dep essoal no Govêrno Federal 
Americano e é parte integrante 
dos Estudos Administrativos 
realizados em 193i pelo famoso 
President Committee on Admin
istrative M anagement. 

* * * 
Atribuições e responsabilida

des do órgão central de 
pessoal 

o órgão central de pessoal deve 
ter, entre outras, as seguintes 
atribuições e responsabilidades: 

1. Desenvolver uma constru
tiva política de administração de 
pessoal, bem como normas e pro
cessos racionais de trabalho para 
todo o serviço federal. 

2. Assessorar o chefe do 
Executivo na elaboração de suas 
recomendações ao Congresso, 
para aperfeiçoamento da legisla
ção de pessoal nos vários seto
res da administração federal. 

3. Assessorar o chefe do 
Executivo na implementação da 
legislação de pessoal, dentro dos 
limites constitucionais e legais 
estabelecidos, em matérias tais 
como: recrutamento, seleção e 
nomeação; estágio probatório; 
transferência e promoção; de
cesso e demissão; readmissão e 
reintegração; classificação de 
cargos; regime disciplinar e apo
sentadoria; cadastros de pessoal; 
escalas de vencimentos e salá
rios; horário de trabalho; feria
dos e faltas por motivo de doen
ça; saúde, segurança e bem
estar. 
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.t. Compilar, ordenar, cata
logar, anotar e tornar acessível, 
~ob a forma de manual adminis
trativo, as leis ou partes das leis, 
decretos executivos e outros atos 
regulamentares aplicáveis a to
do o pessoal do serviço federal 
ou de determinados setores; pro
por alteraçôes da legislação no 
sentido de eliminar incoerências 
ou contradições e de melhorar, 
por qualquer outra forma.' a 
adlllinistração. 

5. Assistir o chefe do Exe
cutivo na manutenção do neces
sário contrôle central sôbre a 
administração de pessoal, a fim 
de asscgl1l'ar a aplicação de di
retrizes construtivas e de co
ordená-Ias com a política geral 
de administração. 

6. Auxiliar o chefe do Exe
cutivo a distribuir o pessoal téc
nico e outros servidores pelos 
ministérios, observadas as limita
ções legais, a fim de facilitar a 
utilização adequada dos especia
listas nos setores em que seus 
serviços mais se fizerem neces
sários e valiosos, e a fim de con
centrar servidores onde haja 
eventual urgência ou aumento 
de trabalho. 

7. Colaborar com o órgão do 
orçamento em matéria orçamen-

tária (' seus efeitos quanto ao 
número de cargos e correspon
dentes salários. 

8. Colaborar com os minis
tros e chefes ele repartições para 
que se desenvolva e aperfeiçoe 
um eficirnte serviço de adminis
tração de pessoal nos setores que 
dirijam. 

9. .\tuar como órgão central 
revisur da classificação de car
gos e do plano de remuneração, 
estabelecendo contrôle sôhre es
sas matérias, de acôrdo com as 
leis e regulamentos. 

10. Dotar as repartições do 
Govêrno Federal e do Distrito 
de Colúmbia de um adequado 
serviço central ele recrutamento, 
transferência e aposentadoria. 

() órgão central de pessoal 
tem de atuar, em qualquer caso, 
sob a direção do chefe do Exe
cutivo. Em regra, a autoridade 
formal de tal órgão deve decor
rer de delegação de poderes, con
ferida pelo chefe do Executivo 
através de um decreto, dentro 
dos limites constitucionalmente 
estabelecidos, e também através 
dos poderes legais que sejam ou 
possam ser atribuídos pelo Con
gresso ao chefe do Executivo. 
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Os limites da autoridade do ór
gão central precisam ser cuida
dosamente estabelecidos, me
diante o estudo das relações dês
se órgão com as outras unida
des administrativas, sendo sus
retíveis, além disso, de modifi
cação por ato do Executivo. A 
responsabilidade por iniciativas 
e recomendações em matéria re
ferente às diretrizes e normas 
principais de administração de 
pessoal deve ser claramente atri
buída ao órgão central de pes~ 
soaI, mas a êste não se deve 
confinar. Dentro rios limites das 
políticas principai" fixadas em 
lei ou em decreto executivo, o 
órgão central de pessoal deve ter 
competência para adotar prescri
ções aplicáveis aos setores pró
prios do seryiço púhlico. Deve
se-Ihe exigir ainda que obedeça 
a certos processos ao formular 
recomendações concernentes às 
diretrizes da política de pessoal 
e ao adotar normas de execução. 
Tais processos compreendem a 
consulta com os representantes 
oficiais das repartições e com os 
servidores interessados, de acôr
do com as determinações do pre
sidente. 

A responsabilidade pela apli
cação das diretrizes e normas e 

pela execução das atividades ro
tineiras de administração de pes
soal deve ser descentralizada até 
um máximo compatível com a 
manutenção de uma sadia polí
tica e de forma que não ocorram 
duplicidades de trabalho. A des
centralização é essencial à rápida 
execução das atividad~s gover
namentais. bem C01110 ao incre
mento d,) espírito de iniciativa 
e competência profissional, tão 
nccesb<Írias em todos os setores 
da administração púhlica. Além 
disso, facilita a identificação das 
(lifercllças reais entre as condi
çtíes sob as quais as yárias re
p<lrtiçC,es funcionam. 

() órgão central precisa ele
var-se a uma posição de lideran
ça em relação à administração 
de pessoal, em qualquer plano; 
mas tal liderança deve conse
guir-se precipuamente com base 
no mérito do programa do ór
gão central. Se êste fôr compe
tente, a liderança far-se-á sentir 
por si mesma, com um mínimo 
de recurso à autoridade coerci
tiva do chefe do Executivo, em
bora essa autoridade possa ser 
utilizada quando necessana. 
Uma política construtiva de pes
soal é essencialmente educativa. 
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Distribuição de atribuições 
entre o órgão central e os ór
gãos ministeriais de pessoal 

A distribuição de atividades 
específicas entre o órgão central 
e os órgãos ministeriais de pes
soal deve fazer-se com a devida 
consideração, de um lado, à ne
cessidade de liderança central e, 
doutro lado, às desvantagens de
correntes da excessiva centrali
zação executiva. A distribuição 
de competências, a menos que 
estabelecida em lei, deve ser 
aprovada pelo presidente. A 
matéria poderá, muito propria
mente, constituir objeto de ins
truções formais, baixadas sob a 
forma de decreto executivo, a 
não ser que se imponha altera
ção em legislação específica exis
tente ou que o Congresso de
monstre o desejo de se manifes
tar sôbre o assunto. 

Eis os princípios gerais con
cernentes à distribuição de ati
vidades eS1Jecíficas entre os ór
gãos de pessoal dos diversos 
planos: 

1. A capacidade de agir deve 
ser delegada de acôrdo com a 
localização das mais importan
tes informações em que se deve 
hasear a ação. 

2. A capacidade de agir deve 
ser descentralizada, de modo a 
proporcionar a cada serviço a 
possibilidade de satisfazer suas 
necessidades específicas. 

3. A capacidade de agir deve 
ser descentralizada na medida 
da importância do trabalho e da 
necessidade de ser obtida rapi
dez e economia na execução das 
tarefas. 

4. A capacidade de agir deve 
ser centralizada na medida em 
que a preservação de um rígido 
sistema de padrões se revele 
mais importante do que a rapi
dez e a economia de ação. 

5. A capacidade de agir deve 
ser centralizada na medida em 
que possa prevenir a ruinosa du
plicidade de tarefas específicas. 
Em qualquer caso, a responsa
bilidade pelos resultados deve 
ser corolário da capacidade de 
agir. 

Seria fácil a distribuição de ta
refas entre o órgão central e os 
órgãos ministeriais de pessoal, 
segundo o critério enunciado, se 
na prática não ocorressem al
guns conflitos de atividades, o 
que se dá, aliás, em menor ex
tensão do ql1e poderia parecer 
à primeira vista. 

A realização de concursos 
para ingresso no serviço em ca-



AS FUNÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 41 

ráter permanente, por exemplo, 
deve ser provàvelmente da ex
dusiva competência do órgão 
central de pessoal. Na maioria 
dos casos em que ocorre o in
verso, surge duplicidade de tare
fas sem qualquer compensação, 
pois o órgão central de pessoal 
é capaz de obter, para basear seu 
trabalho, as mesmas informações 
que o órgão ministerial. Mesmo 
no caso de cargos privativos de 
\Im ministério, a manutenção de 
padrões uniformes é suficiente
mente importante para recome'n
(lar que todos os concursos se
jam realizados pelo pessoal téc-
11 ico do órgão central de pessoal. 

Por outro lado, são tipica
mente de administração geral 
atividades tais como a seleção 
dt' candidatos para provimento 
1'111 determinados cargos, dentre 
pessoas previamente habilitadas, 
hem assim as alterações funcio
nais dentro de cada departamen
to. Somente os ministérios pos
~t1em os elementos indispensá
veis à concretização dêsses atos, 
nevendo por isso conservar o po
der necessário para os praticar. 
A imlxlrtància da manutenção 
de padrões, em tais casos, é 
Igualmente reconhecida, existin
!n, todavia. para isso, métodos 

que não implicam na completa 
centralização do trabalho. 

Não é necessário tratar-se 
pormenorizadamente, aqui, dos 
outros principàis campos da 
administração de pessoal. O sis
tema federal de aposentadoria e 
respectivo cadastro deve ser qua
se completamente centralizado. 
A classificação de cargos e a 
administração do plano de pa
gamento devem sujeitar-se a 
certa assistência, revisão e con
trôle centrais, se se objetiva a 
padronização dos salários vigo
rantes nos diversos ministérios; 
a classificação de cargos, entre
tanto, acha-se tão intimamente 
ligada ao planejamento da es
Itrutura orga.nizacional, bem 
como à administração interna 
dos ministérios, que tanto os ór
gãos de linha como os de pes
soal devem ser responsáveis pela 
administração direta do plano 
de classificação. Outros campos 
de . administração de pessoal -
tais como a supervisão das con
dições de trabalho para a me
lhoria do nível de sanidade, se
gurança e eficiência; as medidas 
que visem a obter melhores re
laç.ões entre os chefes e os ser
vidores; e a administração de 
programas de treinamento -
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devem constituir atribuições mi
nisteriais, competindo apenas ao 
órgão central de pesS()al o es
tímulo e a coordenação geral. 

Em térmos genéricos, o que 
se objetiva é um sistema mode
radamente flexível, no qual a 
distribuição de competência en
tre o órgão central e os órgãos 
ministeriais de pessoal seja 
objeto de debate esclarecido en
tre funcionários profissional
mente competentes, resultando 
em recomendações ao chefe do 
Executivo ou ao Congresso e 
em decisões finais adotadas por 
êstes. 

Em tal sistema, o 6rgão cen
tral de pessoal será diretamente 
responsável por atribuições como 
recmtamento, transferências in-

terministeriais e aposentadorias, 
bem como pela supervisão e con
trôle das atividades relacionadas 
com a classificação de cargos. 
Mas principalmente deve real
çar-se o fato de que, como um 
braço do chefe do Executivo, 
aquêle órgão terá por atribui
ção principal a iniciativa e o es
tudo de novos programas e di
retrizes, o aperfeiçoamento das 
práticas de administração de 
pessoal, o estudo contínuo dos 
programas de pessoal dos órgãos 
de linha, para fins de crítica 
construtiva, a assistência técnica 
aos citados órgãos de linha, sem
pre que. necessária, e a coorde
nação da política de pessoal em 
todos os setores. 
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