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RESUMO- O referido artigo tem como delineamento a relação entre o compromisso e a estabilidade dos 

trabalhadores da administração pública no Brasil. Tem-se como objetivo geral, identificar se existe influência da 

estabilidade no comportamento do trabalhador público. Pretendeu-se esclarecer a importância do servidor público 

e levantar uma discussão reflexiva que trate da estabilidade e do comportamento no emprego dos servidores 

públicos brasileiros. Utilizou-se a metodologia pautada em um estudo bibliográfico, de abordagem qualitativa, 

caracterizada como explicativa, ocorreu em banco de dados como Scielo, Google Acadêmico. Compuseram a 

pesquisa os artigos e livros indexados no ano de 2005 a 2018. Os resultados mostraram que existem críticas ao 

servidor público, em sua maioria referem-se ao tipo de atendimento que prestam.  Por fim, foi possível concluir 

que não existe uma relação direta da estabilidade com a eficiência dos serviços, de modo que o sistema público 

não disponibiliza, em sua maioria, condições adequadas ao trabalho dos servidores, os quais tendem a sentirem-se 

mais como vítimas do que como vilões do sistema. 

 
Palavras chave: Servidor público. Estabilidade. Produtividade.  

 

ABSTRACT- This article has as delineation the relationship between the commitment and the stability of 

public administration workers in Brazil. The general objective is to identify if there is influence of stability in the 

behavior of the public worker. The purpose was to clarify the importance of the public servant and to raise a 

reflective discussion that addresses stability and behavior in the of Brazilian public servants. The methodology 

was based on a bibliographic study, qualitative approach, characterized as explanatory, occurred in a database such 

as Scielo, Google Academic. Composed the research articles and books indexed in the year 2005 to 2018. The 

results showed that there are criticisms to the public servant, in their majority they refer to the type of attendance 

that they render. Finally, it was possible to conclude that there is no direct relationship between stability and 

efficiency of services, so that the public system does not provide, for the most part, adequate conditions for the 

work of the servants, who tend to feel more like victims than as system villains. 
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1- INTRODUÇÃO  

 

Salienta-se que nos últimos anos a administração pública passou por muitos desafios, 

nesta premissa, é imprescindível que estes sejam superados e combatidos, pois se torna 

necessário buscar alternativas para aumentar a produtividade e eficiência do setor público que, 

muitas vezes, esbarram no ambiente organizacional, resistência à inovação e no excesso de 

normas (CHERQUES e PIMENTA, 2014). 

Sabe-se que por meio dos impostos pagos ao Estado pelos cidadãos, contribui-se para o 

ordenado dos funcionários no setor público. Conforme apontam Ribeiro e Mancebo (2013), 

sempre que são dirigidas críticas ao setor público, essas tendem a se direcionar ao servidor 

público, de modo mais específico. 

No mais, sabe-se o quão precário são alguns setores públicos em todo o país, não é 

disponibilizado pelo sistema, em sua maioria, condições propicias para o desenvolvimento do 

ofício dos servidores públicos, os quais de certa forma veem-se mais como vítimas do que vilões 

do sistema. Dito isso, emergiram como problemáticas os seguintes questionamentos: O 

problema relacionado ao atendimento encontra-se na nas organizações públicas, na estabilidade 

ou nos servidores? Pode-se fazer uma relação entre a estabilidade no setor público e a suposição 

de comodidade dos servidores? 

O objetivo geral da pesquisa consistiu em identificar se existe influência da estabilidade 

no comportamento do trabalhador público. Ao que se referem os objetivos específicos da 

pesquisa propuseram-se investigar qual é a finalidade da estabilidade considerando que o 

ambiente organizacional público é permeado por intensa atividade política; pesquisar se a 

estabilidade é absoluta ou o servidor público pode ser demitido do serviço público por mau 

desempenho profissional. 

É possível destacar que a referida pesquisa possui relevância para o meio acadêmico, 

social e científico, ao que tange a relevância acadêmica, discorre-se que se trata de uma temática 

contemporânea, assim é de fundamental importância o levantamento teórico para subsidiar 

futuras pesquisas. A relevância social, destaca que o trabalho do servidor público está voltado 

para todos os cidadãos, por isso se faz mister que seja estabelecida a relação entre a estabilidade 

e improdutividade em órgãos públicos. A terceira relevância, de cunho científico, já que faz 

referência a um conceito no campo do Direito, é necessário que sejam desenvolvidas 

referenciais que respaldem a importância do trabalho desempenhado pelo servidor público, de 

modo que se atinja a eficiência desejada por todos os cidadãos brasileiros. 



2- METODOLOGIA 

 

A metodologia caracteriza-se como estudo bibliográfico, optou-se por esse tipo de 

pesquisa pelo fato de que se apoiar em base teórica por meio de pesquisa de referenciais, 

constituída por análise de artigos, monografias e livros, os quais tragam históricos, dados, para 

que com estes recursos seja possível nortear a reflexão sobre esta temática. Os dados foram 

colhidos em banco de dados como Scielo e Google Acadêmico, compuseram a pesquisa os 

artigos e livros indexados no ano de 2005 a 2018. 

O desenvolvimento teórico encontra-se estruturado em tópicos, primeiramente busca-se 

contextualizar o que é estabilidade do servidor público, em seguida comenta-se sobre a 

finalidade da estabilidade no ambiente organizacional público, discorre-se ainda acerca da 

importância do servidor público dando ênfase a problemática do atendimento deste profissional, 

além de destacar o comportamento e a estabilidade no emprego dos servidores públicos 

brasileiros. Por fim, são apresentadas as considerações finais, momento no qual são atestados 

os objetivos e respondidos os questionamentos levantados, bem como destacada a contribuição 

da pesquisa para a área de estudo e suas limitações. 

 

3- DESENVOLVIMENTO 

 

Aborda-se a questão do que é um servidor público de acordo com a literatura, nessa 

premissa, é destacado a partir de Aguiar (2007) que os profissionais descritos como servidores 

públicos tratam-se de sujeitos que integram os quadros de pessoal da Administração Pública, 

sendo estes descritos como aqueles que mantêm para com o Poder Público um vínculo de ofício 

de caráter profissional e não eventual, à sombra de uma ligação de dependência. 

Nessa premissa, faz-se uso das palavras de Mello (2005), o qual contribui destacando 

que o servidor público faz referência a todo aquele que, em detrimento do vínculo empregatício, 

desenvolve serviços ao poder público, seja em prol da administração centralizada ou á 

autárquica. De acordo com a Emenda Constitucional nº 19/1998, em seu art. 37, denota-se os 

servidores públicos, por além da conceitualização descrita no tópico anterior, haja vista que os 

mesmos possuem ainda subclassificações que são descritas como peculiares. 

Acerca da referida garantia de permanência no serviço público, destaca-se que a mesma 

concerne ao ordenamento jurídico chamado de estabilidade, termo que será trabalhado nos 

tópicos que seguirão o referido artigo. Neste momento, pretende-se realizar somente a 

contextualização do referido processo, logo se faz uso das palavras de Prazeres (2017), o qual 



menciona que a estabilidade possui como pressuposto intrínseco realizar a proteção do Estado, 

e não o servidor.  Haja vista que o servidor público quando realiza suas competências no que 

concerne seu ofício, não deve ficar sujeito a pressões, pois caso ocorresse assim, sua atividade 

e a função do Estado teria prejuízos. 

De acordo como destaca Barbosa (2009), a estabilidade no setor público se refere a 

garantia de efetiva permanência no serviço público, no entanto, tal permeância possui algumas 

garantias de cumprimento de determinados requisitos postos em lei. Discorre-se que 

estabilidade pública faz menção a um tipo de proteção ao Estado, ou seja, não compete como 

um privilégio de permanência no cargo, mas sim como um instrumento que represente a 

garantia da excelência da prestação de serviços ao âmbito social. 

Diante disso, Silva (2017) colabora citando que a estabilidade tem também como 

finalidade a garantia de um padrão mínimo de eficiência nos serviços que presta pelo ente 

estatal. Menciona-se ainda que a finalidade precípua do instituto da estabilidade é reconhecida 

por possibilitar aos sujeitos a eficiência na realização de suas tarefas e a economia com o 

dinheiro público, destacando assim um bom resultado ao que tange o planejamento estratégico 

da gestão, no mais, para que tal fato ocorra é imprescindível que haja pessoas atas na máquina 

administrativa e que possuam visão de desenvolver sua função de modo contínuo. 

Seresuela (2013) menciona que por meio da Constituição Federal não existem 

privilégios estabelecidos aos servidores, nem para parlamentares e magistrados, no entanto, o 

que existe é um modo de proteção que foi planejado pelo legislador, a proteção se dá aos deveres 

inerentes à função pública, de modo que foram criadas as prerrogativas, tratando-se de 

mecanismos essenciais para o bom e fiel cumprimento da função pública.  

Nessa premissa, discorre-se a partir de Pereira Júnior (2014) que a estabilidade refere-

se a um tipo de garantia tida como fundamental ao desempenho do servidor público, o qual 

deverá respaldar seus passos só em função da lei, realizando os atos administrativos que lhe 

dizem respeito, no entanto, caso este de algum modo contrarie o chefe imediato, assim como 

descumpra o seu papel de servidor, ocorrendo um desses fatores, o mesmo sofrerá exoneração 

por excesso de quadros. 

Ao que se referem às problemáticas que se encontram relacionadas com o atendimento 

dos servidores públicos à população, menciona-se que são diversos os fatores que estão 

enraizados sob a ótica das relações de trabalho, sendo estes influenciadores ao que concerne a 

satisfação das necessidades do sujeito, contudo, se mostrando de modo ainda mais complexo, 

porém essencial é, a subjetividade humana, ou seja, o que tange as motivações, interesses, 

valores, a comunicação, de modo geral. 

https://jus.com.br/tudo/atos-administrativos


 Nesse contexto, Pereira et al. (2014) menciona ao que denota a singularidade de cada 

indivíduo, que pode, de algum modo, atuar de maneira a afetar o grupo de trabalho como um 

todo, podendo ser respondido positiva ou negativamente na produtividade da empresa. 

Nessa premissa, cabe destacar, a partir de Appio et al. (2008), que se houver tensão e 

insatisfação no ambiente de trabalho, há maior probabilidade de existir relações insatisfatórias, 

ocasionando interferência ao que concerne a produtividade dos colaboradores e o atendimento 

ao público, contudo, caso haja a disponibilidade de um ambiente agradável, no qual os sujeitos 

inseridos sintam-se bem, é provável que as relações sociais dos membros se mostrem 

significativas e assim seja possível proporcionar a satisfação e a motivação de todos, realizando 

um bom atendimento aos demais. 

 

4- CONCLUSÃO 

 

Tornou-se possível averiguar, por meio dos argumentos expostos ao longo deste artigo, 

que a estabilidade não pode ser denominada como um escudo protetor ao servidor, haja vista 

que dentro do meio de trabalho existem mecanismos específicos para realizar o controle do 

desempenho e da ética do agente público.  

Além do mais, tanto o objetivo geral, quanto os objetivos específicos foram 

identificados com êxito. Foi possível identificar que não existe influência da estabilidade no 

comportamento do trabalhador público, uma vez que está se refere à garantia de efetiva 

permanência no serviço público, haja vista que tal permanência possui garantias de 

cumprimento de determinados requisitos postos em lei, logo o servidor não poderá usar a 

estabilidade como requisito para o mau atendimento aos usuários do serviço, pois o mesmo 

poderá receber sansões. 

Não obstante, foi possível constatar que o ambiente organizacional interfere na forma 

que o agente público conduz as demandas do dia a dia e, consequentemente, na eficiência de 

suas atribuições.  

Identificou-se ainda que a estabilidade não é absoluta, pois é necessário que os 

servidores públicos se enquadrem nas leis de cada esfera, seja municipal, estadual ou federal.  

A proteção que este servidor recebe se dá aos deveres inerentes à função pública, no entanto, 

caso não siga as prerrogativas de cumprimento da função pública poderá sofrer sansões e perder 

o cargo. 
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