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RESUMO: O advento de tecnologias disruptivas implica em novas formas de organização e 
divisão do trabalho, pelo que ofícios deixam de existir por não serem mais úteis e compatíveis 
ao processo produtivo, assim como a execução das tarefas é modificada, diante da 
incorporação de novos instrumentos e conceitos. Tal movimento impacta também na 
Administração Pública, pelo que as atribuições dos cargos dos servidores públicos efetivos 
podem sofrer alterações ao longo da carreira, justamente para se adequar à evolução social e 
às necessidades vindouras. No entanto,  essas modificações não podem chegar ao ponto de 
alterar o núcleo elementar das funções públicas de origem, sob pena de burlar o princípio do 
acesso aos cargos por meio de concurso público (art. 37, II, CF/88), pois há a possibilidade 
de, factualmente, causarem o provimento do servidor em cargo diverso do qual fora investido, 
violando a súmula vinculante 43. Embora a identificação da legalidade e constitucionalidade 
do limite de eventuais mudanças administrativas e legais dessa natureza deva ser feita de 
acordo com os fatos do caso concreto, as formas de provimento, vacância e ocupação dos 
cargos públicos e outros dispositivos dos estatutos dos servidores públicos, além da doutrina e 
da jurisprudência, dos tribunais superiores, fornecem parâmetros jurídicos seguros para a 
identificação da questão. Com base em pesquisas bibliográficas dessas fontes, o presente 
trabalho tem por objeto a análise dos limites que a Administração Pública e o legislador 
dispõem para mudar as atribuições dos cargos públicos, notadamente os dos servidores 
efetivos, e o papel exercido pela Defensoria Pública nessa dinâmica.  A hipótese que se 
pretende afirmar é a de que a Defensoria Pública, com fundamento no art. 4º, V, VII, VIII e X 
da Lei Complementar Federal 80/94, goza de legitimidade para atuar individualmente na 
defesa de servidores efetivos que possam ser prejudicados por uma severa transformação nas 
atribuições de seus cargos, inclusive com indevida sobrecarga de trabalho, desvio de função e 
sem a devida contrapartida remuneratória. Pela repercussão social e em razão da 
vulnerabilidade do servidor público em situações como essa, mesmo que não esteja 
representando a parte, cabe à Defensoria Pública atuar como custos vulnerabilis. A 
Defensoria também tem legitimidade para demandar coletivamente, uma vez que princípios 
da Administração Pública como impessoalidade, moralidade e eficiência podem ser violados 
com transformações dessa natureza, ainda que decorrentes de lei. Está presente também a 
ameaça de violação de direitos difusos e coletivos, inclusive dos usuários dos serviços 
públicos, que podem experimentar uma deterioração na qualidade das prestações oferecidas. 
Assim, reafirma-se o papel relevante que a Defensoria Pública ocupa no Estado Democrático 
de Direito e na tutela dos direitos fundamentais, diante do contexto de riscos sociais e 
econômicos provocados pelo advento de novas tecnologias e por reorganizações das 
dinâmicas produtivas e organizacionais, em que há ameaças de instabilidade nas relações 
laborais, concentradamente aqui na Administração Pública. Confere-se à Defensoria Pública, 



assim, um papel de tripla proteção: da pessoa do servidor público, do usuário do serviço 
público e da coletividade. 
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