


CARTA AO LEITOR 
 

Esta é a segunda edição do periódico científico do NESAP, o Núcleo de Estudos do Servidor 

e da Administração Pública. Esta publicação, que é uma iniciativa do Instituto Brasileiro de 

Educação em Gestão Pública (IBEGESP), surgiu com o objetivo de aliar os conhecimentos 

acadêmicos à prestação de serviços públicos.  E é possível dizer que desde o seu lançamento, 

em meados de 2019, a importância destas duas instâncias essenciais ao desenvolvimento 

social (a ciência e a Administração Pública) ganhou ainda mais destaque.  

 

Isto porque lançamos este novo volume em um momento que sem dúvidas ficará marcado 

nas mais diversas narrativas históricas da humanidade e no qual o conceito de um serviço 

público universal ocupa um papel central.  A crise decorrente da pandemia do novo 

coronavírus conseguiu evidenciar a relevância da ciência para a tomada de decisões 

assertivas e racionais e, simultaneamente, embaraçar-nos com a fragilidade de um mundo 

que se considerava dominado por inovações tecnológicas.  

 

É possível refletir, diante deste turbulento cenário,   sobre a necessária  formulação de um 

novo paradigma científico, em que os saberes da ciência sejam fruto da reflexão coletiva e 

acessíveis aos mais variados grupos sociais e em que o negacionismo frente a estudos 

científicos seja ocupado pelo debate baseado em dados. O atual contexto também permite-

nos pensar em uma reformulação do que se entende por Gestão Pública e no essencial 

serviço universal que deve ser direcionado aos cidadãos.  

 

São justamente estes tipos de questionamento que os artigos presentes neste periódico 

científico trazem. Nesta edição debatemos temas como o controle social na era digital,  a 

formação de gestores públicos, o poder discrionário do Estado, a admissão de novos gestores 

na área de compras públicas e até mesmo a melhora de desempenho em gestões municipais.   

Os estudos coadunam com a missão do NESAP ao lançar o relevante olhar científico ao 

cotidiano da Administração Pública em um momento em que tanto a esfera do conhecimento 

quanto do serviço público se fazem mais importantes que nunca.  

 

Boa leitura! 

Marina Macedo Rego | Coordenadora de Produção de Conteúdo | IBEGESP 
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O CONTROLE DEMOCRÁTICO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA ERA 

DAS REDES DIGITAIS 

Carlos José Teixeira de Toledo 

 

Resumo 

As diversas concepções teóricas acerca do regime democrático têm 

como ponto em comum a ênfase no controle do poder pelo povo, 

embora apresentem divergências acerca da intensidade e da forma 

pela qual tal controle deve ser exercido. Também as teorias da 

organização passaram a reconhecer o papel crucial da participação 

dos cidadãos e grupos de interesse no desenho e controle das 

políticas públicas. O direito, refletindo a expansão dos regimes 

democráticos ocorrida nas últimas décadas, passou a reconhecer o 

controle democrático como um elemento de juridicidade essencial à 

eficiência e legitimidade do exercício do poder. Esse trabalho busca 

investigar o impacto das tecnologias de informação e comunicação 

(TIC) no desempenho do controle democrático e quais são os 

desafios que tal cenário apresenta para a prática jurídica.  

Palavras-chave: Controle social, controle democrático, 

participação, internet, democracia, sociedade de rede, tecnologias 

da informação e comunicação. 

 

Abstract 

All range of Democratic theory formulations has as common point 

the emphasis in the control of the power by the people, although they 

display differences concerning the intensity and the form by which 

one must exercise this control. In addition, the theories of 

organization have come to recognize the crucial role of the 

participation of citizens and interest groups in the design and control 

of public policies. Law studies, reflecting the expansion of 

democratic regimes in the last decades, began to recognize 

democratic control as an essential element of rule of law, favoring 

the efficiency and legitimacy of the power exercise. This paper aims 

to investigate the impact of information and communication 

technologies (ICT) in the performance of democratic control, and 

also to inquire about the challenges which such a scenario presents 

for the law practice. 

Keywords: Social control, democratic accountability, participation, 

internet, democracy, network society, information and 

communication technologies. 
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Introdução 

 Há alguns anos, inventou-se uma tecnologia revolucionária, capaz de promover a integração 

e coordenação de um número infindável de elementos autônomos, de maneira que tais 

elementos, congregados, realizem complexas tarefas de forma simultânea. Tal tecnologia, 

interativa por excelência, traz embutida uma programação de autoaprendizagem e possui 

mecanismos automáticos de revisão e autocorreção. É dotada também de salvaguardas contra 

elementos hostis que possam ameaçar a integridade de sua programação.  

  Essa tecnologia foi inventada há 1.600 anos. Ela se chama Democracia e embora sejam 

várias as suas formas e métodos, não foi inventado ainda um software político capaz de 

substituí-la na governança das sociedades contemporâneas.   

 Um elemento onipresente nas diversas versões da programação democrática é a existência 

de mecanismos adequados de controle. A ideia de controle, no ambiente democrático, serve a 

um duplo propósito: garantir que o exercício do poder se faça de maneira republicana (for 

the people) e obsequiosa à ideia de bem viver escolhida pelo povo (by the people).   

 No último quartel, as tecnologias de informação e comunicação integradas em rede, com sua 

feição "pervasiva e ubíqua" – para usar um termo disseminado por MARK WEISER (1991) – 

têm produzido um efeito "disruptivo" – outro termo corrente na linguagem tecnológica – em 

vários aspectos da vida social, como os relacionamentos econômicos, afetivos, profissionais, 

acadêmicos, etc. Não é diferente com a vida política, especialmente nas chamadas 

"sociedades abertas", em que tais tecnologias amplificam a capacidade de expressão e 

mobilização dos cidadãos.  

 Nosso intuito é utilizar as próximas linhas para refletir sobre os possíveis impactos que tais 

tecnologias causam no espaço público e nas práticas da vida democrática, com especial 

ênfase nos mecanismos de controle democrático – isto é, o controle da atividade 

governamental pelo povo, pressuposto titular da soberania.  

 

Uma necessária questão terminológica: controle social ou controle democrático? 

 Sem cair no preciosismo semântico, é necessário explicar a adoção preferencial, em nosso 

trabalho, da expressão "controle democrático", ainda que a locução "controle social da 

Administração Pública" seja comumente utilizada nos trabalhos acadêmicos jurídicos.  

 A desvantagem da expressão "controle social" é que ela tem uma evidente ambivalência, 

pois tanto pode significar controle da atividade estatal pela sociedade, como também pode 

sugerir, ao revés, a ideia de controle do comportamento social pelas autoridades 

governamentais.  

 Aliás, no âmbito das ciências sociais, o termo "controle social" é comumente empregado 
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nessa segunda acepção, conforme nos esclarece o Dicionário de Política de NORBERTO 

BOBBIO:  

Por controle social se entende o conjunto de meios de intervenção, quer positivos 

quer negativos, acionados por cada sociedade ou grupo social a fim de induzir os 

próprios membros a se conformarem às normas que a caracterizam, de impedir e 

desestimular os comportamentos contrários às mencionadas normas, de 

restabelecer condições de conformação, também em relação a uma mudança do 

sistema normativo. (1998, p. 283). 

 Também no âmbito das teorias organizacionais, esse sentido consolidou-se. Apoiando-se em 

lição de WALDYR VIEGAS, SHEILA RIBEIRO aponta que “o termo ‘controle’ foi transposto, 

por analogia, da sociologia para a administração, tendo em vista a precedência daquela 

ciência sobre esta. Deste modo, o controle administrativo teria sido influenciado de modo 

perverso pela visão comportamental e punitiva do controle social, vigente na sociologia.” 

(1997, p. 6)      

 Por essa razão, observamos que os trabalhos acadêmicos em língua inglesa, ao tratar do 

controle da atividade estatal pelos cidadãos, preferem as expressões “popular control” ou 

“democratic accountability”. 

 Além de promover uma melhor distinção das acepções, o termo "controle democrático" tem 

o mérito de sugerir a noção de controle do estado como um dos elementos da ideia de 

democracia, ao lado das correlatas ideias de participação e representação, conforme observa 

DAVID HELD, em sua fundamental obra sobre os modelos da democracia: "Democracy has 

been championed as a mechanism that bestows legitimacy on political decisions when they 

adhere to proper principles, rules and mechanisms of participation, representation and 

accountability" (2006, p. 261)1.  

Todavia, a distinção entre controle social – ou seja, controle ex parte principis – e controle 

democrático – i. e., controle ex parte populis – não deve favorecer a ilusão de que 

instrumentos que propiciem a participação no controle da atividade governamental não 

possam também servir para promover uma forma sutil de controle social, ao sublimar e 

amortizar os interesses em constante embate no corpo social e impedir a eclosão de 

insurgências que ponham em risco a coesão da sociedade. 

 

 

 
1 "A democracia tem sido defendida como um mecanismo que confere legitimidade às decisões políticas, quando 
essas aderem a princípios, regras e mecanismos apropriados de participação, representação e controle" (nossa 
tradução).  
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Controle democrático: a visão da ciência política 

 A ideia de controle democrático das instituições governamentais, embora tenha antecedentes 

na prática democrática de Atenas e nas instituições da Roma republicana, ressurge no 

contexto do Estado Moderno a partir do ressurgimento da concepção de soberania popular, 

por meio da obra doutrinária de ROUSSEAU (Contrato Social, 1762) e dos escritos políticos 

revolucionários, como o do Abade SIEYÉS (O que é o terceiro estado?, 1789).  

A visão democrática de ROUSSEAU, especialmente influente nos debates políticos da 

contemporaneidade, enfatiza a participação direta dos cidadãos nas decisões estatais e no 

controle da atividade governamental, como revela o célebre trecho do Contrato Social:   

Toda lei que o povo não tenha ratificado diretamente é nula, não é uma lei. O 

povo inglês pensa ser livre, mas está redondamente enganado, pois só o é durante 

a eleição dos membros do Parlamento; assim que estes são eleitos, ele é escravo, 

não é nada. (1999: 114). 

 Apesar da crítica da ROUSSEAU à democracia representativa – visto que ele mesmo admitia a 

dificuldade de se estabelecer a democracia direta em grandes corpos nacionais – esse modelo 

se tornou prevalente a partir da afirmação do modelo de Estado Constitucional, de base 

liberal, no século XIX.  

 O contraponto à visão rousseauniana se dará pela concepção republicana que presidiu a 

construção do modelo governamental americano, com a notável colaboração de James 

Madison, um de seus mais preeminentes ideólogos. A visão de MADISON reflete o quanto a 

própria ideia de democracia não gozava do prestígio de que hoje ela desfruta:  

A república aparta-se da democracia em dois pontos essenciais; não só a primeira 

é mais vasta e muito maior o número de cidadãos, mas os poderes são nela 

delegados a um pequeno número de indivíduos que o povo escolhe. O efeito 

desta segunda diferença é de depurar e de aumentar o espírito público, fazendo-o 

passar [por] um corpo escolhido de cidadãos, cuja prudência saberá distinguir o 

verdadeiro interesse da sua pátria e que, pelo seu patriotismo e amor da justiça, 

estarão mais longe de o sacrificar a considerações momentâneas ou parciais. 

(2003: 64).  

 Afirmam-se nesse momento, duas tradições ou visões contraditórias sobre o ideal 

democrático, conforme a percuciente análise de DAVID HELD: uma visão 

"desenvolvimentista" (developmental democracy), que considera o valor político da 

participação como um ingrediente fundamental para a autorrealização do cidadão e para o 

florescimento das potencialidades da vida coletiva; e uma segunda visão, "protetiva" 

(protective democracy), que vê na democracia um instrumento de defesa dos cidadãos ante 
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os conflitos da vida política e que permite a solução desses conflitos por mecanismos de 

agregação de preferências (2006: 231). 

 Dessas visões antitéticas emergiram as principais teorias contemporâneas sobre a 

democracia, que combinam elementos descritivos – buscando explicar "o que é" a prática 

democrática – e prescritivos – sugerindo "o que deve ser" a prática democrática – não 

obstante o esforço de muitos autores em negar o viés normativo em suas produções teóricas.  

   As principais linhas teóricas podem ser assim sintetizadas, grosso modo: 

A) Teoria elitista da democracia – Os adeptos dessa visão teórica, não veem no povo o 

portador da racionalidade política, mas sim as elites políticas, que, ao competir pela 

conquista do poder político por meio do processo eleitoral, tomam as decisões mais 

adequadas ao interesse coletivo. Nessa perspectiva, mobilização social e ação coletiva 

perdem importância e são vistas como desestabilizadores da democracia. Dentre seus 

principais teóricos se encontram MAX WEBER (Economia e Sociedade – 1920) e de JOSEPH 

SCHUMPETER (Capitalism, Socialism and Democracy - 1942)2. 

B)Teoria pluralista da democracia – Baseia-se na abordagem elitista, porém, amplia a 

análise sobre o poder no sistema político, reconhecendo a existência de variadas arenas de 

poder e a importância de grupos representando distintos interesses e com variadas formas 

organizativas. Principais teóricos: ROBERT DAHL (A Preface to Democratic Theory - 1956) e 

DAVID B. TRUMAN (The Governamental Process – 1951).  

C) Teoria da democracia participativa – Enfatiza o papel dos cidadãos na tomada de 

decisões como elemento fundamental das democracias, em vista da necessidade de suprir os 

déficits de legitimidade da democracia representativa e dar voz a interesses escassamente 

representados no sistema político. Supõe uma participação ampliada dos cidadãos, com 

incremento de suas responsabilidades cívicas e a extensão do espaço democrático a outras 

esferas sociais, como o ambiente de trabalho e de estudo. Seus teóricos mais eminentes são 

CAROLE PATEMAN (Participation and Democratic Theory – 1970) e C. B. MACPHERSON (The 

Life and Times of Liberal Democracy – 1977).  

D) Teoria da democracia deliberativa – Os adeptos dessa abordagem buscam qualificar a 

vivência democrática, superando as limitações do modelo liberal de democracia, para fins de 

construir procedimentos de deliberação que permitam aos cidadãos discutir de forma livre, 

racional, bem-informada e imparcial as questões públicas, produzindo decisões que são 

legitimadas pela "mútua justificabilidade". Pressupõe que haja o fomento a uma cultura 

cívica que favoreça a construção de um espaço público adequado às práticas argumentativas 

 
2 Os trabalhos mencionados entre parênteses são apenas os mais significativos na abordagem teórica que tais 
autores desenvolveram nesse campo, sem desprezar outras contribuições ou revisões constantes de outras obras.  
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e que todos os pontos de vistas possam ser considerados e devidamente avaliados, em 

processos decisórios que contem com a participação dos afetados pelas decisões, diretamente 

ou mediante representantes adequados. HANNAH ARENDT (The Human Condition – 1958) e 

JÜRGEN HABERMAS (A transformação estrutural da esfera pública – 1968) estabeleceram as 

principais balizas teóricas dessa linha de pensamento sobre a democracia.  

 Conforme se vê, o papel a ser desempenhado pelos cidadãos na esfera pública é matéria 

sujeita a controvérsias, sendo que coexistem hoje linhas mais céticas acercas da factibilidade 

dos ideais democráticos nas sociedades pós-modernas3 ao lado de posturas mais 

esperançosas de renovação do ambiente democrático, estimuladas pela eclosão de 

movimentos de participação e reivindicação, mobilizados pelas facilidades propiciadas pelas 

redes digitais.4 

Certamente, o forte componente ideológico de tal debate é inescapável, ainda que realizado 

com base no rigor próprio do domínio científico. Seja como for, a relevância de tal debate é 

indiscutível para uma análise jurídica informada sobre o controle democrático da 

Administração Pública.  

 

Controle democrático: a visão da ciência da administração. 

Como se verá, há certo paralelismo no desenvolvimento do pensamento teórico acerca de 

como as organizações administrativas – e, em especial, as de natureza estatal – funcionam e 

como elas devem alcançar seus objetivos e a trajetória do pensamento político acima 

exposto.  

 Embora sejam campos que guardam certa autonomia metodológica, há um inegável diálogo 

entre as concepções da ciência política e as da ciência da administração, especialmente no 

que tange à transição progressiva de uma visão monolítica e verticalizada do funcionamento 

das estruturas governamentais para uma noção mais horizontal e aberta à participação e ao 

controle democrático.  

 Os autores tradicionais desse campo – WOODROW WILSON, FRANK GOODNOW e CHARLES 

BEARD, por exemplo – estabeleciam uma distinção estrita entre a esfera política – onde 

ocorre o processo decisório, por meio de processos discricionários – e a esfera administrativa 

– onde ocorre a implementação das decisões, sob a égide da eficiência (DERNHARDT, 2012, 

 
3 Por exemplo, veja-se as matérias da New Yorker (http://www.newyorker.com/magazine/2016/11/07/the-case-
against-democracy) e do Financial Times (https://www.ft.com/content/2f282c30-f65f-11e5-803c-d27c7117d132) 
abordando as recentes decepções com a prática democrática e estudos teóricos céticos sobre a democracia, 
especialmente as obras de Democracy for Realists: Why Elections Do Not Produce Responsive Government, de Christopher 
Achen and Larry Bartels; e Against Democracy de Jason Brennan, ambas editadas este ano pela Princeton University 
Press. 
4 Por exemplo, CASTELLS (2012) e LEMOS & LEVY (2010). 
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p. 55-96). A concepção dominante refletia os lineamentos teóricos traçados por MAX 

WEBER, ao estudar, na virada do século XX, as relações entre a política e a burocracia, 

propondo a existência de um modelo burocrático ideal, baseado no formalismo, na 

impessoalidade e na racionalidade.5  

 Todavia, nos anos 50 e 60, novos estudos, de base empírica, passaram a reconhecer que tal 

dicotomia era ilusória e a ideia de uma administração democrática ainda era baseada no 

reconhecimento da necessidade de reconhecer o papel da burocracia no processo decisório e 

na necessidade de criar um ambiente organizacional humanizado – por exemplo, os trabalhos 

de PHILIP SELZNICK sobre a Tenesse Valley Autority e HERBERT KAUFMANN sobre o Serviço 

Nacional de Florestas. (Dernhardt, 2012, p. 120-125). 

 Na década de 70, de forma coetânea ao desenvolvimento dos principais trabalhos sobre a 

democracia participativa, os teóricos da chamada New Public Administration (NPA), 

movimento de forte conteúdo contestatório ao modelo administrativo burocrático tradicional, 

defendiam que as organizações públicas deveriam enfatizar a equidade social e abrir-se ao 

envolvimento e participação dos cidadãos.  

 Já nos anos 90, os teóricos da New Public Management (NPM), buscam o envolvimento dos 

cidadãos enquanto consumidores-usuários dos serviços públicos. Tal teoria adota as técnicas 

e os valores do mercado, enquanto organização descentralizada, movida pelo autointeresse e 

competição dos participantes. Trata-se de concepção que reflete, de certa forma, os embates 

políticos da década antecedente, em que a combinação do modelo democrático liberal com o 

ideário do liberalismo econômico se tornou a receita obrigatória para os países capitalistas, 

tendência reforçada após o colapso do bloco socialista.  

 Nos anos mais recentes, sob o influxo dos novos padrões econômicos e sociais estabelecidos 

pelo aprofundamento do processo de globalização e da emergência de uma economia 

baseada na tecnologia e no conhecimento, os estudos organizacionais se voltam para a 

articulação de arranjos organizacionais adequados a esses tempos, pois "o modelo 

burocrático racional do Estado da Era Industrial está em completa contradição com as 

exigências e os processos da sociedade em rede", como alerta MANUEL CASTELLS (2006, p. 

27).   

 Emerge, assim, a concepção de um novo modelo organizacional em rede, superando a 

centralidade decisória e a lógica vertical que caracterizam o modelo tradicional, em favor de 

um arranjo descentralizado que envolve atores públicos (políticos e burocratas), atores de 

mercado e da sociedade civil, desdobrada em vários níveis (supranacional, nacional, regional 

 
5 Esclareça-se que WEBER já reconhecia o poder das organizações burocráticas na determinação da agenda pública, 
advogando que tal poder seja contrabalanceado por uma forte liderança parlamentar (HELD, 2006, p. 133). 
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e local).  

 Nesse contexto, a concepção de governo como centro decisório é substituída pela noção de 

governança, onde a atividade estatal tem um sentido mais indutor e baseado na negociação e 

na consensualidade. Por essa razão, torna-se necessário construir novas práticas 

governamentais que sejam adequadas a esses tempos desafiadores, concebendo, “um novo 

tipo de Estado, que não é o Estado-nação, mas que não o elimina e sim o redefine. O Estado 

que se caracteriza por compartilhar a autoridade (ou seja, a capacidade institucional de impor 

uma decisão) através de uma série de instituições[...] O Estado-rede é a forma de 

sobrevivência do Estado na era da informação e da globalização. E a administração flexível e 

conectada é o instrumento indispensável do Estado-rede.” (CASTELLS, 1999, p. 165-169).   

 Uma nova visão da Administração Pública emerge, portanto, embora ainda coexistindo com 

elementos tradicionais da administração burocrática weberiana e com institutos e 

mecanismos trazidos pela influência das demais contribuições teóricas. Elementos distintos 

se combinam em uma síntese nem sempre harmônica – da mesma forma que a estrutura 

tradicional da democracia representativa liberal coexiste com mecanismos de participação 

democrática e tentativas de prática deliberativa.  

 O Estado moderno é um agregado complexo de todas essas influências. E é nesse contexto 

heterogêneo de concepções e soluções que devemos situar a questão do controle 

democrático, para estudá-lo, agora sob o enfoque jurídico.  

 

Controle democrático: a visão da ciência jurídica. 

Os estudos jurídicos contemporâneos, especialmente os que se desenvolveram após a 

chamada "terceira onda de democratização,"6 têm dado enorme ênfase à dimensão 

participativa nos processos governamentais, como elemento indispensável para que tais 

processos gerem como produto a satisfação do binômio legitimidade-efetividade, tomados 

tais conceitos como princípios jurídicos condutores da atividade estatal. 

Embora haja autores que vejam nesse movimento uma "ficção social e política", uma 

"euforia da participação" ou "ideologia da participação" (GARCIA e FERNANDEZ, 2015, p. 

112), o fato é que, mesmo sob uma perspectiva liberal tradicional, o controle democrático se 

impõe como elemento fundamentação da contenção do poder, pois, conforme leciona 

ROBERTO DROMI: "El Estado de derecho democrático no puede continuar asociado a la 

indiferencia social y la apatía política, se realmente se busca construir un mundo de libertad" 

 
6 Termo cunhado por SAMUEL HUNTINGTON, referindo-se ao período iniciado com a Revolução dos Cravos, em 
1974, em que iniciou uma sequência de movimentos de instauração ou restauração de regimes democráticos em 
todo o planeta.  
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(2009, p. 43) e "gobierno y control es la fórmula orgánica de la estructura futura del poder, 

para que a los que mandan no les falte poder y a los que obedecen no les falte libertad, 

resguardada mediante controles idóneos, que aseguren calidad y eficacia" (idem, p. 169).   

Todavia, a ênfase na participação democrática nas atividades estatais não ficou limitada aos 

estudos doutrinários, pois acabou sendo acolhida nos textos constitucionais então 

produzidos, com especial destaque para a Constituição de 1988, não por acaso alcunhada de 

"Constituição-cidadã". A dimensão jurídica é sublinhada por MARCOS AUGUSTO PEREZ: 

Entendemos que a interação entre a sociedade e a sociedade e o Estado para a 

condução de políticas públicas, mais do que um bom instrumento para a 

eficiência e legitimidade dessas políticas, é, no direito brasileiro, um princípio 

constitucional, um imperativo repetido e refletido nas normas 

infraconstitucionais de organização da Administração Pública. (2009, p. 232). 

 A transversalidade do princípio no corpo constitucional pode ser observada pela variedade 

de dispositivos que fomentam ou impõem, explícita ou implicitamente, a participação dos 

cidadãos nas atividades estatais.7 

 É preciso reconhecer, todavia, que a própria ideia de controle não é unívoca, possuindo 

diferentes acepções possíveis: 

Em anglais, le mot ‘control’ sert à désigner le pouvoir effectif de gestion, alors 

qu’en français ‘contrôle’ évoque une surveillance moins active et d’autres termes 

désignent le pouvoir effectif de gestion. Même si l’on met de côté les différences 

linguistiques, l’interprétation que font les autorités du contrôle varie beaucoup 

d’un pays à l’autre, allant du contrôle de l’utilisation prévue des ressources avant 

autorisation des dépenses à une vérification a posteriori pour déterminer si les 

résultats voulus ont été obtenus avec efficience (OCDE, 2005, p. 2).8     

 Semelhante observação é feita por JOSÉ MAURÍCIO CONTI e ANDRÉ CASTRO CARVALHO: 

A concepção de controle é apontada pelos estudiosos de Administração Pública 

como diversa nos países latinos e anglo-saxões. No primeiro caso, é sinônimo de 

‘verificação ou exame’, consoante se pode constatar dos conceitos ora 

mencionados; já no segundo, de ‘guia, impulso corretivo’, demonstrando a ideia 

 
77 Conforme recenseamento realizado por Perez (2015): art. 10; art. 37. § 3º; art. 29, XII; art. 187; art. 194; art. 198, 
III; art. 204, II; art 205; art. 206, VI; art. 216, § 1º; art. 225; art. 227, § 1º.  
Acrescentamos a esse rol: art. 1º, II e V e par. único; 5º, incisos XXXIV, XXXVIII, LXXIII, LXXVII; art. 11; art. 
18, § 4º; art. 31, § 3º; art. 58, IV; art. 61, § 2º; art. 74, § 2º; art. 89, VII; art. 103-B, XIII e § 7º; art. 130-A, VI e § 5º; 
art. 187; art. 216-A; art. 220, § 3º, II.  
8 "Em inglês, a palavra 'controle' é usada para designar o poder efetivo de gestão, enquanto que em francês, 
'controle' evoque uma vigilância menos ativa ao passo que outros termos são usados para exprimir o poder efetivo 
de gestão. Deixando a parte as diferenças linguísticas, a interpretação por parte das autoridades de supervisão varia 
muito de um país para outro, desde a ideia de controlar previamente o uso pretendido de recursos até a verificação 
a posteriori, para determinar se os resultados desejados foram atingidos com eficiência" (tradução nossa).  
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de proatividade na prática anglo-saxã, pois se preocupa mais em prevenir erros 

do que apenas julgar ou condenar após o seu cometimento. Os doutrinadores 

dessa seara ligam a função de controle com o planejamento governamental, de 

forma que serviria como um instrumento de aferição da boa condução dos 

objetivos delimitados. Constata-se ser esta última a direção para a qual se 

encaminha a moderna noção de controle, e para a qual estão sendo direcionadas 

as atividades dos órgãos que o exercem. (2011, p. 202). 

 Transposta a questão para o tema do controle democrático, verifica-se que a expressão tanto 

pode designar a participação dos cidadãos na formação da vontade estatal – o que  

corresponde, na sintética formulação anglo-saxã, ao momento do decision making – quanto o 

acompanhamento e fiscalização na implementação da decisão pública formalizada, o que 

podemos designar como atividade de controle em sentido estrito, precisamente sintetizada 

por ODETE MEDAUAR: "[c]ontrole da Administração Pública é a conformidade da atuação 

desta a um cânone, possibilitando ao agente controlador a adoção de medida ou proposta em 

decorrência do juízo formado" (2014, p. 32). 

 FLORIANO DE AZEVEDO MARQUES NETO parece buscar distinguir tais facetas, ao propor a 

distinção entre controle social participativo– realizado por meio de audiências públicas, 

consultas públicas, direito de petição e ouvidorias – e o controle social reativo – realizado 

especialmente por meio da ação popular (2010). 

 CARLOS AYRES BRITTO também propõe conferir à atividade de controle da Administração 

pelos cidadãos uma natureza distinta da atividade de participação popular. Na primeira, ele 

enxerga o exercício de um direito público subjetivo de promover a conformidade da 

atividade estatal, ao passo que a participação implica no exercício compartilhado da 

soberania, ou seja, do poder político:  

Com efeito, seja qual for a maneira pela qual o controle se manifeste (denúncia, 

representação, reclamação...), o objetivo do particular é simplesmente desfrutar 

de uma situação jurídica ativa contra o Poder Público. Ele não quer formar 

propriamente a vontade do Estado, mas impor ao Estado a vontade dele, 

particular, que é a de penetrar na intimidade das repartições púbicas para 

reconstituir fatos ou apurar responsabilidades. (2015, p. 189).  

 Parece-nos, todavia, que a distinção não é tão simples do ponto de vista jurídico. Isso porque 

a participação do cidadão no exercício do poder normante – uso a expressão do citado autor 

– não deixa de ser também o exercício de um direito público subjetivo – para confirmar tal 

assertiva, basta pensar na exigibilidade subjetiva do direito de sufrágio. Por outro lado, a 

atividade de controle em sentido estrito não é destituída de significado político, 
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especialmente se considerarmos que o controle não se limita à avaliação de conformidade, 

mas não poucas vezes diz respeito à avaliação de resultado, que é baseada em conceitos 

próprios de cada cidadão acerca do que é o bem comum.  

 Também sob o aspecto prático de seu exercício, nem sempre é fácil distinguir o exercício da 

atividade de participação na formação da vontade estatal da atividade de controle em 

sentido estrito. Pensemos, por exemplo, na participação de cidadãos em conselhos de 

políticas públicas. Seria possível segregar, nos debates que neles se realizam, o que é 

participação na formação da vontade estatal no desenho das políticas públicas, do que é 

controle em sentido estrito na avaliação da implementação de tais políticas? Mesmo porque, 

esclarece MARIO PROCOPIUCK, "a política pública tem de ser, pois, considerada como um 

fluxo contínuo de decisões e procedimentos" sendo a concepção do ciclo de política pública 

um mero modelo, que "deve ser tomado apenas como referencial geral e não como um 

caminho rígido de análise" (2013, p. 165). 

 Assim, a preocupação em distinguir estritamente tais atividades não deve ser tomada como 

obsessão classificatória, tampouco em extremar, com viés positivista, o que vem a ser 

atividade propriamente política do que seria tão somente uma atividade jurídica. No controle 

democrático, o jurídico e o político se misturam, inextrincavelmente, embora nem sempre 

nas mesmas proporções. 

 Maior atenção deve ser dada à superação do exercício meramente formal dos mecanismos 

de controle democrático, haja vista que a presença deles no Texto Constitucional não 

significa transposição substancial na prática administrativa, herdeira de uma cultura 

autoritária que remonta ao período ditatorial e que persiste, malgrado algumas décadas de 

regime democrático.  

  A resposta da literatura jurídica a essa resistência se dá pelo reconhecimento de um direito 

de participação, bem como de um direito fundamental à boa administração, de natureza 

implícita e decorrente dos princípios fundamentais embasadores do Estado Democrático de 

Direito, proposto por autores respeitáveis como JUAREZ FREITAS, INGO SARLET, JUSTINO DE 

OLIVEIRA, DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO, entre outros recenseados por VANICE 

REGINA LÍRIO DO VALLE em sua obra dedicada ao assunto (2011, p. 79-82).  

 Este último direito, de caráter instrumental, voltado à viabilização de outros direitos 

fundamentais, pressupõe a abertura dialógica da Administração. Ou, conforme leciona 

VALLE, ao identificar o direito fundamental à boa administração a práticas de governança 

democrática, "[a] formulação da escolha pública em cenário de governança é processo que 

há de combinar dialogicamente os aportes, sopesando-os e decidindo, segundo motivação 

pública, de maneira que se conheça quais foram os vetores que predominaram naquela 



NESAP – V. 2 | Nº 2 | 2020 

14 

 

 

decisão" (op. cit., p. 148).  

 Não é por outra razão que a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, estabelece 

como elemento central desse direito a oitiva do administrado, sendo que o Tribunal de 

Justiça da UE, compreende no âmbito da fundamentação da resposta administrativa o direito 

de que as razões oferecidas pelo interessado sejam devidamente consideradas pela autoridade 

administrativa.9 

 Igualmente, a jurisprudência da Suprema Corte norte-americana tem enfatizado como 

elemento do due processo of law, no âmbito da atividade regulatória das agências 

independente daquele país, a necessidade de promover um diálogo transparente com as 

partes interessadas. Conforme esclarece RODRIGO PAGANI DE SOUZA (2002): 

O atual estágio da evolução do direito norte-americano nos sugere que a 

obrigação de "levar em conta" os resultados de uma audiência ou consulta 

pública é muito mais uma obrigação de resultados do que de meios. Em outras 

palavras, a Administração tem como resultados a alcançar: demonstrar que 

considerou ao máximo possível todas as possibilidades antes de optar por 

determinado conteúdo de norma; demonstrar que a participação popular no 

processo normativo legalmente exigida não foi uma farsa; demonstrar, em suma, 

que exerceu sua competência discricionária com prudência, seriedade e 

responsabilidade.  

 Do que se pode concluir que a ideia de controle democrático somente é realizada em sua 

plenitude pela superação da concepção verticalizada da função administrativa, em favor de 

uma ideia que compreenda a participação não apenas como um direito subjetivo dos 

indivíduos interessados, mas um elemento essencial para que o processo de tomada de 

decisões incorpore os diversos pontos de vista e seja intersubjetivamente defensável, o que é 

indispensável à produção de um resultado legítimo e eficiente, capaz de gerar coesão social e 

satisfação das necessidades coletivas. 

 

As redes digitais de informação e o controle democrático 

Embora o desenvolvimento de tecnologias que favoreçam o exercício da atividade política 

não seja propriamente novidade, visto que a primeira patente obtida por Edison era uma 

máquina de registro de votos,10 é inegável o profundo impacto que as tecnologias de 

informação e comunicação digital (TIC), integradas atualmente por meio da Internet, 

exercem no ambiente democrático.  

 
9 Vide uma coletânea de tais decisões em VALLE (2011, p. 67-75). 
10 Vide: <http://edison.rutgers.edu/vote.htm>. Acesso em 28 nov. 2016. 
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 Tal influência foi significativamente potencializada pela emergência das redes sociais 

eletrônicas, baseadas em plataformas comunicativas como o Facebook, Twitter etc. Todavia, 

ainda não há um consenso científico, baseado em evidências empíricas, que seja capaz de 

explicar de forma completa as influências que tais meios de comunicação e informação 

exercem sobre a ação coletiva em matéria política. 

Apenas para citar um exemplo contemporâneo, cogita-se que a divulgação de notícias falsas 

em redes sociais, motivadas especialmente pelos interesses econômicos de sites que lucram 

com cliques publicitários, tenha influenciado decisivamente a recente eleição presidencial 

norte-americana. Líderes mundiais têm demonstrando preocupação com a distorção que tais 

fenômenos causam na vivência democrática e, por conta disso, emergem propostas de 

aplicação do regime de responsabilidade das empresas de mídia tradicional às plataformas de 

rede social.11 

 O impacto mencionado decorre da meteórica evolução do acesso proporcionada por tais 

plataformas e a atratividade que elas exercem numa sociedade em que o fluxo de informação 

deixou de ser unidirecional para se tornar efetivamente, multidirecional, ou talvez seja 

melhor dizer, multidimensional. 

O fato de que o acesso à rede de informação se encontra hoje vulgarizado por meio de redes 

de banda larga móvel, em que o uso de smartphones se apresenta como o principal suporte 

para captação, produção, reprodução (e transformação) da informação, explica muito do 

impacto político e social de tais tecnologias. Conforme relatório da Broadband Comission da 

UNESCO, divulgado em setembro de 2015, ao passo que as linhas fixas de telefonia 

demoraram 125 anos para atingir o primeiro bilhão de usuários, o Facebook demorou meros 

8 anos para atingir essa marca e a disseminação das linhas de banda larga móvel atingiu tal 

patamar em apenas 5 anos (UNESCO, 2015).  

Visto que a internet se apresenta hoje como a principal ferramenta de comunicação utilizada 

por quase metade da humanidade, mas ainda fora do alcance da outra metade, é natural que a 

reivindicação da inclusão digital como direito básico e componente da agenda 

governamental venha ganhando força como bandeira de luta de entidades não 

governamentais dedicadas ao tema da transparência, liberdade de expressão e direito de 

informação.12  

 A revolução na sociabilidade ocasionada pela emergência das redes sociais, onipresentes no 

cotidiano de boa parte da população, especialmente das camadas mais jovens, favorece a 

 
11 Veja sobre o assunto: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/nov/14/fake-news-donald-trump-
election-alt-right-social-media-tech-companies> e <http://www.nytimes.com/2016/11/18/world/europe/obama-
angela-merkel-donald-trump.html?_r=0>. Acesso em: 27 nov. 2016. 
12 A propósito de tal enfoque, vide ONU, Conselho de Direitos Humanos, Resolução 32/13, 2016.  
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emissão da opinião e da informação de forma fragmentada e contingente.  

Cada sujeito é, virtualmente, um provedor de informações e de opiniões, buscando em sua 

atuação, produzir influência e agregar seguidores, sendo que a literatura ainda não conseguiu 

mapear adequadamente como se estabelecem os mecanismos de influência nas redes sociais, 

pois, embora haja alguns indivíduos considerados formadores de opinião – bloggers, 

youtubers, twitter – há evidências de que a disseminação das informações e confirmação de 

opiniões se dá por meio não hierárquico.  

Embora a literatura das ciências sociais ainda não tenha estabelecido um consenso acerca do 

assunto, há indícios de que a virtualização das redes sociais potencializa o fenômeno da 

homofilia, isto é, o estabelecimento de relações entre pessoas que têm características 

semelhantes – etnia, religião, credo político, etc. Conforme observa o cientista de redes 

sociais e pesquisador chefe do Yahoo Researchs, DUNCAN J. WATTS, “[s]e isso for 

verdadeiro, a tendência pode ser problemática, pois círculos sociais homogêneos podem 

levar também a uma sociedade mais balcanizada, em que diferenças de opinião levam a 

conflitos políticos, e não apenas a trocas de ideias entre semelhantes”.  

Nesse sentido também é a conclusão de CASS SUNSTEIN, que, ao analisar o impacto da 

Internet na esfera pública, observa que “una democracia necesita una serie de experiencias 

comunes así como entrar en contacto con diversos temas e ideas no previstos ni escogidos,” 

(2003, p. 188) sendo que a “customização” da informação propiciada pela Internet, ameaça 

essa espaço vivencial comum dotado de diversidade.  

 MARKUS PRIOR (2005), em outro estudo, constata que a superação dos meios de mídia de 

massa tradicionais, substituídos por um ambiente de mídia “high-choice”, em que os 

usuários selecionam as informações que desejam receber, acaba por promover uma espécie 

de distribuição desigual do capital informacional, pois aqueles que se desinteressam da 

política acabam recebendo um volume ainda menor de informações de natureza pública, 

enquanto os cidadãos politizados tornam-se cada vez melhor informados. 

É possível supor que a desterritorialização da vida em sociedade, com a desmaterialização 

dos ambientes físicos de trabalho, estudo e lazer e a possibilidade de estabelecer redes de 

relações baseadas na similaridade de gostos, crenças e opiniões, seja um fator que favoreça o 

enfraquecimento dos laços de coesão no âmbito das coletividades tradicionais – comunidade 

local, região, nação.  

Sem desprezar outros possíveis fatores explicativos do fenômeno, tal desenraizamento, 

aliado às ferramentas de mídia social, certamente desempenhou papel relevante no 
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recrutamento de jovens europeus para milícias islâmicas e grupos jihadistas.13  

Restabelecer um espaço público que congregue e favoreça redes de sociabilidade que se 

integrem e se articulem em prol de valores e identidades comuns e que propiciem a solução 

de problemas coletivos, é o desafio que se coloca no âmbito das sociedades democráticas. 

Nesse intento, não se pode, por um lado, cair no determinismo de concepções que, ao atribuir 

peso desmesurado ao impacto das novas tecnologias, apregoa a radicalização da vida 

democrática ou, ao revés, prenunciam uma distopia de esmagamento do indivíduo pelo poder 

invasivo das redes digitais.14  

Sensatamente, CASTELLS adverte: "Nós sabemos que a tecnologia não determina a sociedade. 

A sociedade é que dá forma à tecnologia, de acordo com as necessidades, valores e interesses 

das pessoas que utilizam as tecnologias" (2005, p. 17). E, acerca do papel do setor público 

nessa moldagem, conclui: 

O setor público é atualmente o ator decisivo para desenvolver e moldar a 

sociedade em rede. Indivíduos inovadores, comunidades contraculturais e 

empresas de negócios, já fizeram o seu trabalho ao inventar uma nova sociedade 

e ao difundi-la por todo o mundo. A moldagem e a condução desta sociedade 

está, como esteve sempre no caso das outras, nas mãos do setor público, apesar 

do discurso ideológico que pretende esconder esta realidade. Contudo, o setor 

público é a esfera da sociedade em que as novas tecnologias de comunicação 

estão menos difundidas e os obstáculos à inovação e ao funcionamento em rede 

são mais pronunciados. Assim, a reforma do setor público comanda todo o resto, 

no processo de moldagem produtiva da sociedade em rede. Isto inclui a difusão 

da e-governação (um conceito mais vasto do que o governo electrónico — 

porque inclui a participação dos cidadãos e a tomada de decisões políticas); e-

saúde, e-formação, e-segurança, etc.; e um sistema de regulação dinâmica da 

indústria de comunicação, adaptando-se aos valores e necessidades da sociedade. 

Todas estas transformações requerem a difusão da interatividade, multiplicando 

as redes em função da forma organizacional do sector público. Isto é equivalente 

a uma reforma do Estado" (idem, p. 27). 

 

 
13 Vide, a propósito, relatório de pesquisadores do ICRS (International Centre for the Study of Radicalization and 
Political Violence): #Greenbirds: Measuring Importance and Influence in Syrian Foreign Fighter Networks, 2014. 
14 A propósito, vide ANTHONY G. WILHELM (2000), que diferencia as linhas de argumentação sobre a democracia 
digital em neofuturistas, distópicos e tecnorealistas. 
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 Para estudo do relevante papel do setor público na estruturação de um ambiente democrático 

na sociedade em rede, os estudos acadêmicos têm buscado dividir a governança digital em 

vários campos de atuação (REDDICK, 2010), a saber:  

 

• E-Democracia – compreendendo o uso dos meios eletrônicos para aprimorar o 

exercício do direito de sufrágio, organização e controle dos partidos políticos, 

financiamento das campanhas eleitorais etc.  

• E-Participação – abrangendo os mecanismos que favoreçam o diálogo entre o 

cidadão e as instâncias governamentais, no processo de tomada de decisão, avaliação 

e aprimoramento da atividade regulatória e da formulação e implementação de 

políticas públicas. 

• E-Governo (também referido sinteticamente como e-Gov) – referindo-se aos 

mecanismos de digitalização de serviços públicos que antes eram prestados de forma 

presencial, com redução de trâmites burocráticos e melhor acesso às informações de 

interesse do cidadão.  

   A esses aspectos da governança digital, podemos acrescentar: 

• E-Transparência – no tocante ao incremento do acesso às informações 

governamentais por meio da disponibilização de dados relevantes da atividade estatal 

em sites apropriados.   

• E-Controle – criando canais de atendimento para que o cidadão possa formular 

reclamações, críticas, denúncias e avaliações sobre as atividades da Administração 

Pública.   

 Trataremos especificamente desses dois últimos aspectos, pois nos parecem especialmente 

importantes para o exercício do controle democrático em seu sentido mais estrito.  

 Acerca da transparência, o mais conhecido elogio foi feito por LOUIS D. BRANDEIS, célebre 

juiz da Suprema Corte Americana, há mais de um século,15 o que mostra que o assunto não é 

exatamente novo. Todavia, foi somente nas últimas décadas do século XX que o ideal de 

transparência veio a se converter em instrumentos jurídicos adequados, com o surgimento de 

leis de acesso à informação, sob inspiração do Freedom of Information Act, lei americana 

promulgada em 1966, mas que somente passou a ser utilizada eficientemente após sua 

emenda pelo Congresso, em 1974, incentivada pelo episódio Watergate. 

 Atualmente, há 111 países que contam com leis de acesso à informação, sendo que o Brasil, 

 
15 "Publicity is justly commended as a remedy for social and industrial diseases. Sunlight is said to be the best of 
disinfectants; electric light the most efficient policeman." Traduzindo: "A publicidade é justamente elogiada como 
um remédio para as doenças sociais e industriais. A luz solar é considerada melhor dos desinfetantes; a luz elétrica, 
o policial mais eficiente" (Harper's Weekly, edição de dezembro de 1913). 
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em ranking organizado pelo Centre for Law and Democracy e Acess Info Europe, encontra-

se em 22º lugar, no que tange à amplitude de direitos e garantias de acesso à informação.16  

Importante salientar também iniciativas internacionais de transparência, como a Open 

Government Partnership, que congrega 70 países e que tem como um de seus elementos 

doutrinários o uso das tecnologias de informação para empoderar os cidadãos e melhorar a 

governança local.17 Ressalta-se nessas iniciativas, a necessidade de que os dados divulgados 

pelas instituições governamentais sejam apresentados de forma amigável e aberta, ou seja, 

com a possibilidade de acesso de forma ampla, com a possibilidade de agregação, 

manipulação, reprodução e processamento, sem o que fica comprometida a plena utilidade 

dos dados.  

Com base nessa concepção, sites governamentais se dedicam a organizar e disponibilizar 

todos os dados em poder de instituições públicas, em formatos adequados ao acesso aberto. 

Vide, por exemplo, Grã-Bretanha (https://data.gov.uk/), Estados Unidos 

(https://www.data.gov/), e também o Brasil (http://dados.gov.br/).  

No Brasil, a disponibilização de informações relevantes sobre a atividade estatal em sites de 

acesso públicos teve como marco legal as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 

Complementar nº 101/2000), que estabeleceu a obrigatoriedade da divulgação em meio 

digital dos principais instrumentos da gestão orçamentária e financeira.18  

Essa exigência foi ampliada e aprofundada pela Lei de Acesso à Informação (Lei nº 

12.527/2011), que em seu art. 8º, estabelece um rol de informações que deve ser 

disponibilizada diretamente pela Administração, no que veio a se cunhar de transparência 

ativa. Ademais, a lei teve especial preocupação com a forma de disponibilização, 

estabelecendo que os sítios eletrônicos de transparência devem "conter ferramenta de 

pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, 

clara e em linguagem de fácil compreensão"; devem "possibilitar a gravação de relatórios em 

diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e 

texto, de modo a facilitar a análise das informações"; e que deve ser viabilizado "o acesso 

 
16 Vide o ranking e demais informações em: <http://www.rti-rating.org/>. Ranking semelhante foi organizado pela 
CGU no tocante à transparência dos Estados e Municípios brasileiros. Vide: 
<http://www.cgu.gov.br/assuntos/transparencia-publica/escala-brasil-transparente>. Acesso em 28 nov. 2016. 
17 Conforme relata o sítio eletrônico da iniciativa, “en menos de cinco años, la Alianza para el Gobierno Abierto 
(OGP) ha crecido de ocho países fundadores a casi 70. Los gobiernos miembros de OGP se asocian con la 
sociedad civil para promover la transparencia, empoderar a sus ciudadanos, luchar contra la corrupción y 
aprovechar las nuevas tecnologías para mejorar la gobernanza de su país. OGP es un movimiento global de 
reformadores que trabajan para hacer que sus gobiernos sean más efectivos y receptivos con sus ciudadanos.” 
Disponível em: <http://www.opengovpartnership.org/node/9190>. Acesso em 7 set 2016.   
18 "Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em 
meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de 
contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão 
Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos". 
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automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por 

máquina". 

 O gráfico abaixo evidencia o crescimento expressivo de acessos ao Portal de Transparência 

federal nos últimos anos:  

 

Percebe-se, especialmente a partir do advento da Lei de Acesso à Informação, a crescente 

utilização dos dados divulgados para controle da atividade governamental, seja pela 

imprensa, seja por organizações da sociedade civil (p. ex., http://www.contasabertas.com.br/) 

ou mesmo pelo cidadão comum, que se vê empoderado com a superação da assimetria 

informativa que geralmente permeia as relações de poder.  

Apenas para citar o exemplo mais famoso – e sem entrar no mérito sobre a sua adequação 

jurídico-política do resultado final – as chamadas "pedaladas fiscais" que foram um elemento 

determinante no recente processo de impeachment da Presidente da República, vieram a 

público graças à análise que jornalistas de um periódico dedicado à economia – Valor 

Econômico – fizeram por meio do acesso aos relatórios de execução orçamentária e aos 

sistemas informatizados de finanças públicas.19  

Além dos mecanismos de transparência ativa, a Lei também favoreceu o efetivo acesso do 

cidadão a informações que não se encontram disponibilizadas nos sites, mas que podem ser 

coletadas nos arquivos e bancos de dados oficiais. A chamada transparência passiva consiste 

em procedimento regulamentado nos arts. 10 a 20 da Lei, e é concretizada por meio dos 

Serviços de Informação ao Cidadão, que podem ser acessados presencial ou eletronicamente.  

O acesso a dados governamentais, todavia, não é suficiente para o exercício do controle. É 

necessário que haja mecanismos que permitam transformar a informação em ação. No que 

tange ao controle democrático, é necessário criar canais institucionais capazes de dar 

resposta às queixas dos cidadãos.  

 
19 Cf.:< http://epoca.globo.com/economia/noticia/2016/11/o-jeitinho-brasileiro-de-fazer-pedaladas-
fiscais.html>. Acesso em: 29 nov. 2016.  
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Controladorias, corregedorias, auditorias, ouvidorias e cortes de contas são os principais 

destinatários das denúncias e reclamações dos cidadãos e têm o dever de, usando os poderes 

que lhes são legalmente atribuídos, apurar as informações que lhes são encaminhadas, com 

vistas à atuação corretiva e, se for o caso, punitiva dos responsáveis.  

O incremento no uso das tecnologias de informação e comunicação facilitou enormemente o 

acesso dos cidadãos aos órgãos de controle e pode ser considerado um fator importante na 

ampliação e maior visibilidade na atuação desses órgãos. 

Todavia, é interessante observar, com base em relatório produzido pela Ouvidoria Geral do 

Estado de São Paulo20 relativo ao primeiro semestre de 2016, que os meios convencionais de 

acesso –presencial ou por ligação telefônica – ainda são predominantes em face dos meios 

eletrônicos – e-mail e formulário eletrônico – que correspondem a aproximadamente um 

terço dos atendimentos.   

 

Fonte: Ouvidoria Geral do E. de S Paulo  

 Escapa ao nosso objetivo investigar os motivos da preferência dos cidadãos pelo acesso 

presencial ou telefônico, embora se possa cogitar que a interatividade digital ainda não está 

suficientemente desenvolvida para promover uma comunicação satisfatória para 

atendimentos que impliquem ao mesmo tempo em busca de informações e formulação de 

queixas e/ou denúncias. A pessoalidade do atendimento presencial ou telefônico também 

favorece uma pré-avaliação, por parte do cidadão, sobre a confiabilidade do órgão de 

controle e sobre o acolhimento e resolução de seus problemas.  

 Seja como for, o uso dos meios digitais tende a se estabelecer e difundir, desde que os 

ambientes eletrônicos oferecidos se apresentem amigáveis, confiáveis e disponíveis e haja 

 
20 Disponível em: < https://www.ouvidoria.sp.gov.br/Portal/Relatorios/Relat%C3%B3rio%20Semestral%20-
%201%C2%BA%20Semestre%20de%202016.pdf > Acesso em 29 nov 2016.  
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Fonte: TCE/SP  

percepção de que as informações fornecidas pelo cidadão servirão efetivamente para o 

aprimoramento dos serviços públicos e não haverá o uso impróprio de seus dados pessoais.21  

 Uma iniciativa interessante, que congrega ferramentas de e-Transparência e e-Controle foi 

recentemente desenvolvida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que promoveu 

seu desenvolvimento por meio de um hackaton22. Trata-se de site e aplicativo digital que 

divulgam o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, assim explicado: "O IEGM/TCESP é 

o índice de desempenho da Corte de Contas paulista, composto por sete índices setoriais, 

consolidados em um único índice por meio de um modelo matemático que, com foco na 

análise da infraestrutura e dos processos dos entes municipais, busca avaliar a efetividade 

das políticas e atividades públicas desenvolvidas pelos seus gestores."23  

 Apesar de sua base de dados ser alimentada pelos próprios Municípios avaliados – o que 

certamente diminui a confiabilidade das informações – a apresentação visual das 

informações é extremamente amigável e possibilita a fácil compreensão das informações, 

pelo uso adequado de recursos digitais como a adoção de escala de conceitos/cores, o uso de 

mapa interativo e a possibilidade de acessar o detalhamento dos dados por meio dos menus 

suspensos ou clicando em áreas do mapa. 

 

 

 

  

   

    

 

 

 

 

A inovação produzida pelo TCE/SP está sendo replicada em outros TCEs, por meio da 

disseminação do modelo pelo Instituto Ruy Barbosa, organização que congrega as Cortes de 

Contas e que criou uma Rede de cooperação – Rede Indicon – para a finalidade de criar o 

IEGM Brasil, reunindo dados de todos os municípios brasileiros.  

 
21 Cite-se que, há poucos anos, cogitou-se realizar parceria público-privada no Estado de São Paulo, na qual o 
parceiro privado exploraria comercialmente os dados dos cidadãos paulistas. Felizmente, a absurda ideia não foi 
levada adiante. Vide: < http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0406200601.htm>. Acesso em 1 dez. 2016.   
22 Hackaton é uma maratona participativa de desenvolvimento de softwares. Veja notícia em: 
<https://goo.gl/QGUbRY> Acesso em: 29 nov. 2016.  
23 Disponível em: <http://iegm.tce.sp.gov.br/hlp.html> . Acesso em: 29 nov. 2016.  
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A plataforma móvel do IEGM possui ferramenta que permite ao usuário formular, no próprio 

aplicativo, reclamações e denúncias ao TCE/SP. Todavia, informações que obtivemos junto 

ao TCE/SP indicam que esse aspecto da ferramenta tem sido pouco utilizado. Aliás, pesquisa 

que realizamos junto a loja virtual de aplicativos indicam que as ferramentas desenvolvidas 

pelos órgãos públicos de controle têm sido pouco acessadas e baixadas, o que pode indicar 

desconhecimento / desinteresse /desconfiança pelo público-alvo.24  

É preciso observar, porém, que o baixo interesse pelos aplicativos desenvolvidos por órgãos 

públicos para fomentar a participação dos cidadãos não é um fenômeno exclusivamente 

brasileiro. VAN DIJK, pesquisador holandês que se dedica ao estudo da sociedade digital 

observa que plataformas de participação desenvolvidas por cidadãos, organizações da 

sociedade civil ou empreendedores privados são mais bem sucedidos em engajar os cidadãos 

do que os desenvolvidos pelas instituições estatais (2013, p. 60).  

O sucesso de qualquer ferramenta comunicacional depende em grande parte de seu poder de 

atrair a atenção dos usuários, tornando-se, como se diz na linguagem típica da internet, 

"viral". É difícil imaginar que os aplicativos desenvolvidos no ambiente governamental, 

geralmente contaminados pela sobriedade, impessoalidade e formalismo típicos do 

background burocrático possam ter o apelo que costuma favorecer o engajamento dos 

usuários da internet, cultivados pelas técnicas comunicacionais chamativas de sites como o 

Buzzfeed ou similares.  

Uma solução intermediária para propiciar esse engajamento de forma mais expressiva é a 

realização de parcerias com sites privados que prestam serviços de utilidade pública, como 

recentemente fez a Controladoria Geral da União com o site Reclame Aqui, especializado em 

coletar reclamações de consumidores.25 Alguns sites já são desenvolvidos sob a lógica da 

intermediação entre Estado e cidadão, como a plataforma Cidadera (http://cidadera.com/), 

desenvolvido por para facilitar a solução dos problemas urbanos e o Moovit (h 

https://www.moovitapp.com/tripplan), dedicado à mobilidade urbana.  

Todavia, é necessário avaliar, caso a caso, se esse tipo de parceria não é capaz de distorcer a 

própria ideia de participação no espaço público, submetendo-o à lógica das relações de 

consumo, que é direcionada pelo autointeresse, ao passo que o debate e a deliberação acerca 

dos assuntos públicos impõe que haja a consideração também dos interesses alheios que são 

afetados pela decisão coletiva (HELD, 2006, p. 235).  

 

 
24 Na Google Store (Android), o aplicativo #EuFiscalizo do TCU é o mais instalado, na faixa de 1.000 a 5.000 
instalações. O IEGM, por sua vez, teve de 100 a 500 instalações. Pesquisa realizada em 29 nov. 2016.  
25 Vide notícia a respeito em: <https://goo.gl/whT01s> . Acesso em 29 nov. 2016. 
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O controle democrático pelas ferramentas digitais: desafios relativos à prática jurídica 

A adoção de mecanismos de controle por meio digital também impõe desafios à 

conformação jurídica das relações estabelecidas sob a peculiar lógica da sociabilidade 

desenvolvida no âmbito da internet. Dois aspectos merecem ser ressaltados:  

O primeiro diz respeito à questão da participação anônima, especialmente no tocante à 

apresentação de denúncias e reclamações. Embora a prática dos órgãos de controle seja no 

sentido resguardar o sigilo da identidade dos denunciantes, quando assim o solicitam, é certo 

que muitas comunicações se fazem de maneira anônima ou apócrifa, o que se torna ainda 

mais comum no ambiente das redes digitais. O aplicativo #euFiscalizo do TCU, por 

exemplo, expressamente admite a apresentação de denúncias não identificadas.  

Haja vista o que dispõe a Constituição Federal acerca do tema – art. 5º, inciso IV – "é livre a 

manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato" – a apresentação de denúncias não 

identificadas propicia inevitáveis controvérsias. O Supremo Tribunal Federal já teve 

oportunidade de examinar o tema, em mandado de segurança impetrado por servidor público 

contra o Presidente do Tribunal de Contas da União. Trata-se do MS n.º 24.405-DF, que 

resultou na seguinte ementa: 

 

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DENÚNCIA. 

ANONIMATO. LEI 8.443, DE 1992. LEI 8.112/90, ART. 144. C.F., ART. 5º, 

IV, V, X, XXXIII e XXXV. I. - A Lei 8.443, de 1992, estabelece que qualquer 

cidadão, partido político ou sindicato é parte legítima para denunciar 

irregularidades ou ilegalidades perante o TCU. A apuração será em caráter 

sigiloso, até decisão definitiva sobre a matéria. Decidindo, o Tribunal manterá ou 

não o sigilo quanto ao objeto e à autoria da denúncia (§ 1º do art. 55). 

Estabeleceu o TCU, então, no seu Regimento Interno, que, quanto à autoria da 

denúncia, será mantido o sigilo: inconstitucionalidade diante do disposto no art. 

5º, incisos V, X, XXXIII e XXXV, da Constituição Federal. II. - Mandado de 

Segurança deferido.” (Pleno – v.m. – Rel. Min. Carlos Veloso – j. 03.12.2003 – 

Publicação:  DJ 23.04.2004). 

    

 É interessante perceber que o STF é menos rigoroso quando se trata de notícias anônimas de 

supostos crimes, visto que reiteradamente vem afastando a nulidade de inquéritos e ações 

penais iniciadas a partir de tais comunicações, como revela recente acórdão daquela Corte, 

na esteira de julgamentos anteriores: 
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EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 

CONSTITUCIONAL. PENAL. DENÚNCIA ANÔNIMA: 

ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS LEGITIMADORES DO 

ACOLHIMENTO: PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 

1. O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “nada impede a 

deflagração da persecução penal pela chamada 'denúncia anônima', desde que 

esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela 

noticiados” (HC 99.490, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ 31.1.2011). 

(omissis)" 

(RHC 125392, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 

17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 20-05-2015 

PUBLIC 21-05-2015) 

 

Convém ressaltar, nesse tocante, a orientação traçada por Celso de Mello no caso precursor 

dessa orientação jurisprudencial: "nada impede, contudo, que o Poder Público provocado por 

delação anônima ('disque-denúncia', p. ex.), adote medidas informais destinadas a apurar, 

previamente, em averiguação sumária, 'com prudência e discrição', a possível ocorrência de 

eventual situação de ilicitude penal, desde que o faça com o objetivo de conferir a 

verossimilhança dos fatos nela denunciados, em ordem a promover, então, em caso positivo, 

a formal instauração da persecutio criminis, mantendo-se, assim, completa desvinculação 

desse procedimento estatal em relação às peças apócrifas."26 

A discrepância de posicionamentos do STF a respeito, gera a insólita consequência: se a 

notícia anônima tiver sido endereçada à ouvidoria ou a tribunal de contas, deve ser 

descartada; se for endereçada à polícia, deve ser investigada. Parece-nos que o tema está a 

merecer revisão no tocante à comunicação aos órgãos de controle, ainda mais se 

considerarmos a disseminação de instrumentos de comunicação por meio eletrônico, em que 

é praticamente impossível atestar a identidade do denunciante – a menos que se exija o 

acesso por meio de certificado digital, o que inviabilizará o acesso à maioria dos cidadãos.  

Ademais, cumpre lembrar que o Brasil é signatário da Convenção das Nações Unidas contra 

a Corrupção, que dispõe que "[c]ada Estado Parte adotará medidas apropriadas para garantir 

que o público tenha conhecimento dos órgão pertinentes de luta contra a corrupção 

mencionados na presente Convenção, e facilitará o acesso a tais órgãos, quando proceder, 

 
26 Inq 1.957, rel. min. Carlos Velloso, voto do min. Celso de Mello, j. 11-5-2005, P, DJ de 11-11-2005. 
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para a denúncia, inclusive anônima, de quaisquer incidentes que possam ser considerados 

constitutivos de um delito qualificado de acordo com a presente Convenção".27 A Convenção 

Interamericana contra a Corrupção, por sua vez, impõe aos Estados signatários a adoção de 

"sistemas para proteger funcionários públicos e cidadãos particulares que denunciarem de 

boa-fé atos de corrupção, inclusive a proteção de sua identidade, sem prejuízo da 

Constituição do Estado e dos princípios fundamentais de seu ordenamento jurídico 

interno"28.  

Embora haja dúvidas acerca da constitucionalidade do acatamento de comunicações 

anônimas, à luz da jurisprudência acima mencionada, parece-nos absolutamente defensável 

que os órgãos de controle, especialmente as ouvidorias públicas, guardem sigilo em relação à 

identidade dos denunciantes, o que está em conformidade com as normas já mencionadas. A 

propósito de tal assunto, remetemos a trabalho doutrinário anterior desenvolvido sobre o 

tema.29 

O segundo aspecto que está a merecer reflexão diz respeito ao fluxo de informações levadas 

aos órgãos de controle e à eficiência do próprio sistema de fiscalização. Embora hoje 

estejamos longe dessa realidade, é certo que a dinâmica de expansão do uso das redes 

digitais tende a tornar os órgãos de controle mais demandados, o que pode gerar uma 

situação de congestionamento no fluxo de informações.  

Se adotados os parâmetros burocráticos tradicionais de tratamento caso-a-caso das 

denúncias, ao invés de tratamento de dados de forma agregada, com as técnicas de 

processamento de informação existentes, será comprometida a eficiência da atividade de 

controle. Convém, nesse sentido, observar a advertência de FLORIANO DE AZEVEDO 

MARQUES NETO:  

 

 
27 Ratificação pelo Decreto nº 5.687/2006. 
28 Ratificação pelo Decreto nº 4.410/2002. 
29 Toledo, Carlos José Teixeira de. "A posição peculiar dos ouvidores públicos e o dever de sigilo". Prisma Jurídico, 
vol. 8, núm. 1, jan.-jun, 2009, p. 163-183. Disponível em: < http://www.redalyc.org/pdf/934/93412810009.pdf >. 
Acesso em 29 nov. 2016.  
A tese foi desenvolvida também em defesa forense que resultou vitoriosa na Apelação em Habeas Data nº 
0078575-18.2006.8.26.0000, assim ementado:  
Habeas data - Impetração de servidora pública à Ouvidoria da Educação - Pedido de identificação de reclamante 
dos serviços prestados - Sentença de procedência - Apelo da impetrada -Persuasão - Sigilo da fonte necessário e 
inerente à finalidade da Ouvidoria - Discrição e segurança do reclamante para aperfeiçoamento do serviço público 
prestado - Papel de representação da população junto à Administração Pública - Inocorrência de anonimato - 
Exceção ao direito de informação e à proibição do sigilo da fonte - Ouvidoria que cumpre função constitucional de 
assegurar a participação do cidadão na administração, especialmente para o exercício de seu direito de reclamação e 
fiscalização quanto à qualidade dos serviços públicos - Prevalência do interesse público ao servidor- Apelo provido. 
(TJ-SP - APL: 785751820068260000 SP 0078575-18.2006.8.26.0000, Relator: João Carlos Garcia, Data de 
Julgamento: 23/03/2011, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/04/2011)   
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Neste sentido é que se diz que o controle deve ser responsivo ou que deve ter um 

viés pragmático ou consequencialista. Em uma palavra, qualquer órgão ou agente 

incumbido do controle (Tribunal, órgão administrativo ou Corte de Contas) deve 

sempre perquirir e avaliar as consequências da medida de controle antes de 

adotá-la. Não para tornar o controle mais lasso, mas para modular as medidas 

corretivas ou acautelatórias no sentido de que elas tenham o menor impacto para 

o interesse público mais denso envolvido no caso. (2010). 

 Para tanto, é necessário estabelecer parâmetros adequados de filtragem das denúncias, 

estabelecendo critérios de alçada e distinguindo, no fluxo de entrada, o que é 

verdadeiramente uma denúncia a exigir apuração do que é uma mera crítica ou feedback da 

atividade estatal.  

O fluxo massivo de informações impõe o desenvolvimento de ferramentas e a capacitação 

dos agentes para realizar o que ELISABETH RICHARD (1999) – especialista que implementou 

as ferramentas de participação digital do governo canadense – denominou de escuta massiva 

(mass listening), um desafio constante para a gestão pública, uma vez adotada a ideia de que 

a participação de cada cidadão, na qualidade de parceiro da atividade estatal, é relevante. 

A compreensão dessa nova realidade impõe que sejam repensados os parâmetros tradicionais 

de controle, voltados à predominância do exame formal e da atuação repressiva, calcada na 

lógica vertical, unilateral e não-dialógica do modelo tradicional de Administração Pública. 

Nesse contexto de comunicação multidirecional em rede – many to many – que é típico da 

sociabilidade digital, a atividade de controle assume novos contornos, pois, ao passo que o 

controle de conformidade, voltado à responsabilidade e baseado em parâmetros de 

legalidade continua sendo desenvolvido de forma focalizada, ganha maior importância o 

controle de resultados, realizado sob a égide da responsividade e dirigido pelos três "E" – 

economicidade, eficiência e efetividade da atividade estatal (POLITTI, 2008, p. 307).   

 

Conclusões 

  Ao fim deste estudo, desenvolvido sob a zelosa orientação dos professores responsáveis pela 

disciplina "Controle da Gestão Pública à Luz dos Direitos Administrativo e Financeiro", do 

Programa de Pós-Graduação stricto sensu da Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo,30 podemos sintetizar as seguintes ideias:  

i. Adotamos, por entender mais adequada à perspectiva ex parte populi, a 

terminologia controle democrático, em vista da acepção que outros ramos das ciências 

 
30 Ficam aqui registrados os agradecimentos aos Professores Marcos Augusto Perez, José Maurício Conti e Rodrigo 
Pagani de Souza pela oportunidade de aprendizado colaborativo e dinâmico que nos propiciaram. 
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humanas atribuem à expressão controle social, com o sentido de sistema de controle dos 

indivíduos pelas instâncias de poder do grupo social.  

ii. Observamos que, no âmbito da filosofia política, o ideal democrático foi 

historicamente resgatado em fins do século XVIII, por meio da afirmação da soberania 

popular como fonte do poder na sociedade. Todavia, duas tradições antitéticas se 

estabeleceram, conforme tipologia proposta por DAVID HELD: a concepção 

desenvolvimentista (developmental democracy), que relaciona o exercício da cidadania 

democrática à realização do indivíduo em sociedade; e a visão protetiva (protective 

democracy) que vê a democracia como um instrumento para o controle do conflito de 

interesses inerente à vida social, permitindo assim que haja a proteção das liberdades básicas, 

com a manutenção da paz e da segurança necessárias ao desenvolvimento de cada um.  

iii. Com o desenvolvimento da ciência política, essas tradições tornam-se as 

linhas mestras do desenvolvimento das teorias democráticas, a saber: a) a teoria elitista, que 

enfatiza o papel das elites na condução da vida política, sendo a participação popular 

limitada ao exercício do direito de sufrágio; b) a teoria pluralista, que reconhece a existência 

de outras arenas de ação política e da influência que grupos de interesse podem exercer na 

tomada de decisão pública; c) a teoria participativa, que enfatiza o enfraquecimento da 

legitimidade da democracia representativa, propondo uma participação ampliada dos 

cidadãos por meio da democratização de todos os espaços sociais em que o poder se 

manifesta; d) a teoria deliberativa, que busca qualificar a prática da democracia, enfatizando 

o aspecto discursivo da deliberação democrática e a necessidade de que as decisões públicas 

sejam passíveis de justificação que propicie sua legitimação intersubjetiva.  

iv. A ciência da administração também caminhou no sentido de reconhecer, no 

âmbito das organizações, a necessidade de ampliação e aprofundamento da cultura 

democrática. As visões tradicionais, que enfocavam a separação entre a esfera política e a 

esfera administrativa foram superadas pelo reconhecimento da complexidade do processo 

decisório e da influência que as instâncias burocráticas exercem no desenho e implementação 

das políticas públicas. A reivindicação de que os cidadãos tenham voz no processo de 

decisão pública tornou-se um consenso, embora as propostas de revisão da atuação 

administrativa nem sempre partam das mesmas premissas no tocante ao modo pelo qual tal 

participação deve ser implementada. A emergência de uma nova sociedade, caracterizada 

pela desterritorialização e pelo surgimento de um "espaço de fluxos" (econômicos, 

financeiros, laborais, informacionais), cujo ritmo é ditado pelos avanços da tecnologia 

informacional, promove a obsolescência do modelo de administração burocrática tradicional, 

impondo um rearranjo das relações de poder, em que a atuação estatal se adapta a um 
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modelo mais flexível e conectado, que pressupõe a participação de vários atores em arranjos 

de rede, multinível e multistakeholder. 

v. No âmbito da ciência jurídica, a visão tradicional de Administração Pública, 

baseada na unilateralidade e no exercício de seu poder extroverso, sofreu a influência da 

terceira onda de democratização, passando a incorporar a dimensão participativa como um 

elemento de juridicidade das decisões estatais. As Constituições promulgadas nesse período 

refletem tal evolução, em que o controle democrático – seja na acepção mais restrita de 

accountability, seja na dimensão mais ampla, de participação do cidadão na formação da 

vontade estatal – é reconhecido como princípio transversal da organização estatal. Tal 

reconhecimento se dá de forma dupla: seja por meio de uma dimensão subjetiva – por meio 

do direito à participação e de um recém-afirmado direito à boa administração – seja pela 

dimensão objetiva, como regra constitutiva do processo decisório governamental e elemento 

indispensável à produção de um resultado legítimo e, ao mesmo tempo, eficiente.  

vi. A disseminação das tecnologias de informação e comunicação (TIC), que nas 

últimas décadas se tornaram o instrumento predominante de exercício do fazer social, 

oferece novos desafios à vivência democrática, impactada pelos imprevisíveis efeitos que 

tais tecnologias geram nas relações de poder. As sociedades democráticas se veem diante do 

desafio de reinventar o espaço público e reforçar os elementos de coesão social, sendo que a 

nova sociabilidade propiciada pelas redes sociais aponta para direções díspares: mobilização 

e ativismo, de um lado; isolamento e balcanização de outro. A teorização prospectiva ora 

aponta para o surgimento de uma nova utopia democrática, com o descarte das esclerosadas 

instituições da democracia liberal; ora vaticina uma distopia em que a concentração de poder 

propiciada pelo controle da informação aniquilará a autonomia individual.  

vii. Todavia, as tecnologias, embora pareçam impor sua própria lógica – e em 

certa medida, o fazem – não são totalmente autônomas em determinar os rumos da vida 

social. Ao poder público compete, em grande medida, desenhar os arranjos normativos em 

que a tecnologia pode se desenvolver. A tecnologia é um elemento institucional que se 

combina com outros elementos institucionais e a maneira como tal combinação é desenhada 

pode ser determinante em relação ao grau de democratização da vida pública.  

viii. A governança digital é compatível e pode ser um elemento importante de 

requalificação da vida democrática, por meio dos vários campos em que ela pode se 

desenvolver: E-Democracia, E-Participação, E-Governo, E-Transparência e E-Controle.  

ix.  No âmbito do controle democrático em sentido estrito, observa-se nos 

últimos cinquenta anos um notável aprimoramento dos mecanismos de transparência, com a 

disseminação de leis de acesso à informação, com enorme impacto na consolidação e 
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aprimoramento dos regimes democráticos. O advento da internet potencializou esse impacto, 

na medida em que permitiu o surgimento de regras de transparência ativa, diminuindo as 

assimetrias informativas e favorecendo o debate público bem-informado.  

x. Também os mecanismos de controle reativo, ou seja, aquele que o cidadão 

exerce por meio de denúncias e reclamações junto a órgãos de controle, tais como 

corregedorias e ouvidorias, também pode se beneficiar da acessibilidade gerada pelas 

tecnologias digitais. Todavia, percebe-se que, ao menos em nosso país, ainda não se fez 

sentir um impacto tão relevante nessa seara, embora iniciativas inteligentes e interessantes já 

despontem – como o IEGM do TCE/SP.  

xi. O uso das ferramentas digitais no controle democrático também pode gerar 

questionamentos jurídicos, especialmente quando contrastada a lógica típica da troca de 

informações por meio das redes digitais com as concepções tradicionais ainda correntes na 

prática dos operadores do direito. O recebimento de comunicações anônimas ou apócrifas – 

elemento comum na vivência das redes sociais – pode ser admitido, para fins de promover a 

atuação corretiva dos órgãos de controle? Todas as comunicações recebidas pelos órgãos de 

controle devem ser tratadas como atos individualizados, sujeito a apuração caso-a-caso, ou é 

possível tratar as denúncias de modo agregado e, ao mesmo tempo, seletivo, sem ferir os 

parâmetros de legalidade e impessoalidade típicos da atuação administrativa?  

xii.  Parece-nos que, mais importante do que responder a tais questões pontuais, é 

manter a mente aberta às possibilidades que as ferramentas digitais podem oferecer ao 

controle democrático, desde que arranjadas de maneira a favorecer o desejável equilíbrio 

entre a autonomia de cada cidadão e a responsabilidade de todos em construir uma sociedade 

livre, justa e solidária. Como fazê-lo, é algo que nem a precursora máquina de Édison, nem 

as mais sofisticadas redes computacionais da atualidade conseguirão responder sozinhas.  
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SAIR OU AMPLIAR A ZONA DE CONFORTO: UMA NOVA PERSPECTIVA À 

LUZ DA TRILOGIA ANALÍTICA  

Isabel Macarenco 

Marcia Sgrinhelli 

 

“O ser humano não é o que vê, mas é o que não vê”. 

Norberto Keppe, livro O Reino Divino, 2008, p.23. 

 

RESUMO 

 

O propósito deste artigo científico é ampliar o conceito convencional da ferramenta 

denominada coaching e repensar o processo à luz da Trilogia Analítica (TA), desenvolvida 

por N. Keppe e justificar a abordagem de Orientação Dirigida, como um passo a passo para 

Análise, Consciência, Vontade e Ação. A Trilogia Analítica considera que, com a 

conscientização e interiorização dos problemas enfrentados, o indivíduo conseguirá lidar 

melhor com os conflitos gerados nos relacionamentos, sejam pessoais ou profissionais e, 

consequentemente, um reposicionamento nos ambientes pessoais, de trabalho e carreira. 

Neste artigo é abordada a transformação do trabalho de Coach, praticado por anos pela aluna 

e, exemplificado por um estudo de caso.  

Palavras-Chave: Coaching; Trilogia Analítica; Conflitos; Consciência; Zona de conforto; 

Orientação Dirigida. 

ABSTRACT 

The purpose of this scientific paper is to expand the conventional concept of the tool called 

coaching and to rethink the process in the view of the Analytical Trilogy (AT) developed by 

N. Keppe and to justify the Guided Guidance approach as a step-by-step for Analysis, 

Consciousness, Willingness and Action. Analytical Trilogy considers that with the 

awareness and internalization of the problems faced, the individual will be able to better deal 

with the conflicts generated in relationships, whether personal or professional and, 

consequently, a repositioning in personal, work and career environments. This article 

addresses the transformation of Coach's work, practiced for years by the student and 

exemplified by a case study. 

 

Introdução 

As pessoas procuram o life coaching, uma modalidade de Coaching, para aumentar o 

autoconhecimento, com o reconhecimento de pontos fortes e fracos de seu perfil. Este seria o 
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ponto de partida para a transformação que elas tanto almejam, pois sofrem com alguma 

insatisfação no rumo da vida profissional ou pessoal. Geralmente, apontam como principais 

conflitos mudanças externas e raramente pensam em como o processo todo se inicia em si 

próprio e nas próprias atitudes (interiorização).  

Uma ferramenta usada durante o processo de Coaching e   denominada Preferência 

Cerebral, terá destaque porque com a sua aplicação consegue-se desenhar em um gráfico a 

zona de conforto do coachee.  

Problema: Durante anos como Coach pensei que poderia ensinar às pessoas uma nova 

maneira de pensar, sentir e agir, que lhes possibilitasse sair de sua zona de conforto.  A 

resistência de todos sempre foi enorme a sair desta zona sempre perguntando, mas como? 

Mas por que as pessoas resistem em mudar o seu interior?  

Ampliação das perspectivas: Com o método científico e analítico keppeano, com o qual 

são analisados detalhadamente todas as partes dos fatos para serem corrigidos e os erros de 

cada campo, isto promove o desenvolvimento de uma ciência mais completa à serviço da 

consciência do indivíduo. Assim o Coaching desenvolvido até então se transformou em 

Orientação Dirigida, um trabalho pontual para estimular as capacidades de pensar, sentir e 

agir de forma integrada. 

 

Referencial teórico 

Coaching  

O principal foco do Coach é fazer o Coachee assumir o controle de sua própria vida, 

tomando posse de suas competências. O processo nem sempre traz à tona os erros, o que 

requer mais conscientização e menos idealização de si,   Bartholomew (2017) sinaliza a 

importância de um “conscious coaching” para que não seja enfatizada apenas a importância 

de resultados e alta performance do coachee, mas também fazer com que ele se mova dentro 

de seu campo psicológico e emocional. Para Gallwey (2016), autor de “O jogo interior do 

tênis” (primeira publicação em 1974), todo jogo é composto de duas partes: exterior e 

interior. O exterior é atenção no oponente e nos eventos inesperados e, o interior acontece 

dentro da mente do jogador, sendo seus principais obstáculos a insegurança e a ansiedade e, 

isto requer autoconhecimento.  

 

Ferramenta da Preferência Cerebral e a Zona de Conforto  

Conforme Herrmann (1996, p.15) e sua teoria de um cérebro integral, as pessoas têm a 

capacidade cerebral de pensar e agir com seu lado esquerdo racional ou com o emocional e 

define quatro tipos de dominância cerebral: as que pensam mais com o lado racional 
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(Organizadoras), as que pensam com o lado emocional (Idealizadoras); e, as que agem mais 

com o lado esquerdo (Ativadoras) e as que agem mais com o lado direito (Comunicadoras), 

conforme  figura a seguir: 

                 Figura 1 – Preferência Cerebral Lado Esquerdo e Direito. 

 

 

               Fonte: Adaptado pela autora 

 

Aplica-se um questionário validado pela UFMG e na Preferência Cerebral identificam-se os 

pontos fortes daquela pessoa e a sua Zona de Conforto.   

 

Trilogia Analítica 

Para N. Keppe (1983) a consciência constitui uma janela aberta entre o homem e a 

transcendência. O grande encontro que o ser humano tem de realizar é com sua patologia. 

 

A consciência é um fator dialético: ao mesmo tempo que se vê 

os erros, abre a percepção ao vasto universo da verdade, beleza 

e bondade. (N. KEPPE, 1983).  

 

Destacam-se para efeito do estudo de caso, os seguintes conceitos da TA: 

Interiorização: A TA permite que o indivíduo realize a conscientização e interiorização, ao 

mesmo tempo que fortalece a estrutura interna para que ele vença seus medos, ansiedade, 

transtornos, falta de motivação, sentimento de culpa, influência dos fatores externos, a 

procrastinação, perfeccionismo e pensamentos auto limitantes. 

Projeção: Projetar é um mecanismo de fuga à consciência dos próprios problemas 
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(inconscientização) e o indivíduo coloca nos outros as suas próprias características e isso 

acontece como uma espécie de fuga dos próprios problemas. 

Inversão: Ver o bem como um mal e o mal como um bem. Socialmente falando ser bom, 

honesto (parece ser trouxa) e verdadeiro pode gerar ataques e perseguição, a quem escolhe a 

verdade. Temos uma percepção invertida:  

 

Existe um problema, diferente do inconsciente, que se chama 

Inversão. O ser humano aparentemente age de um modo, mas no 

fundo ele é diferente. E essa defasagem entre o que ele é no fundo 

e o que aparenta, não ocorre por causa de um inconsciente, mas 

sim porque o ser humano está invertido, está de pernas para o ar. 

(N. KEPPE, 1983). 

    

Identificação Invertida: Os mecanismos de identificação são o contrário da projeção e 

consistem em fazer que o homem, em vez de projetar-se no outro, absorva o outro, 

incorporando ao seu próprio eu. Um conceito recente de              N. Keppe explica a 

identificação invertida, o indivíduo absorve o lado bom do outro e vê em si estas qualidades 

enquanto vê nos outros o seu lado ruim. Essa identificação invertida é derivada da inveja e 

da arrogância, como explica              N. Keppe (2019): 

 

Se uma pessoa é muito invejosa ou principalmente arrogante, 

quando ela vê um indivíduo de mais valor do que ela, ao invés de 

seguir esses valores e de aprender com eles, ela passa a atacar esse 

indivíduo. Ela começa a achar que esse indivíduo não merece essa 

posição, porque não tem esse valor, essas qualidades... Então, se a 

própria pessoa é invejosa, ela começa a achar que o outro é 

invejoso, que esse indivíduo de valor é que faz mal a ela e não ela 

própria. Assim, ela coloca nesse indivíduo a falta de valor dela e 

coloca nela mesma o valor desse indivíduo. (N. KEPPE, Programa 

de Rádio STOP nº 600, 2019). 

 

Orientação Dirigida e a Zona de Conforto  

A Orientação Dirigida tem como objetivo estimular no Coachee uma perspectiva ampliada 

de análise da situação enfrentada com foco na interiorização, conscientização de si e menor 

resistência para aceitar seus erros. Usando a vontade desinvertida, pode corrigir a rota que 
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tem feito e ter uma ação mais sã. 

N. Keppe (2008), afirma que o Ser Humano é o que não quer ver. Com a Orientação 

Dirigida, ele (o ser humano) conscientiza porque não quer ver, sai da ficção e vê o que é 

essencial. Neste novo processo a pessoa visualiza que sem a conexão do pensar, sentir e agir, 

seu cérebro explora apenas o que é mais confortável para ela. Estar fora da Zona de Conforto 

implica expandir as capacidades de Pensar com Organização para Fazer Certo e com um 

Ideal, pés no chão e visão de resultado almejado no futuro, usando a criatividade para Fazer 

Diferente; Sentir que tudo vale a pena quando está sendo útil por onde passa, que aprende e 

desenvolve novas habilidades sempre para “servir” porque está conectado com sua melhor 

essência e agrega valor ao que faz com sabedoria e competência; e,  Agir solicitando ajuda e 

parcerias para ideias e projetos (visão de resultado almejado), fazendo acordos, com 

Comunicação transparente e livre de conflitos para Fazer Juntos, aumentando a 

responsabilidade de todos na Execução dos planos, com adesão para Fazer Rápido e com 

eficiência e eficácia. O que não se percebe é que o ser humano sofre impactos por tentar 

permanecer na Preferência Cerebral e não querer ver alguma patologia inconscientizada. 

Organizador invertido (acusa outro do erro) sofre de Megalomania/Teomania; 

Idealizador invertido (sem ação) sofre com Idealização; Comunicador invertido (evita 

conflitos) sofre com Inveja; e, Ativador invertido (difícil trato) sofre com Projeção.  

  

MÉTODO  

A dialética  

O método dialético keppeano, que fundamenta todo o trabalho científico de          N. Keppe, 

tem como base a dialética socrática [ou cristã], que visa ir ao encontro da verdade que já está 

no interior do indivíduo e que Sócrates chamou de diálogo. 

 

Estudo de Caso 

Apresenta-se o caso de J.M., que trabalhava para uma Instituição Financeira, alocada em um 

Departamento, cujo produto foi “vendido” à outra Instituição. O quadro de pessoal foi 

reduzido, com várias demissões e J.M. mais um colega, com mais tempo de casa, foram 

escolhidos pelo chefe, que também migraria, para permanecerem no quadro. J.M. descreveu 

que, na nova instituição todos os três continuam perdidos com a mudança, mesmo já 

passados três meses. Queixa-se de pouca receptividade dos mais velhos para com este grupo 

novo, que está difícil a integração e que os três estão fazendo nada de trabalho porque 

ninguém passa qualquer atividade. Comenta que há um problema geral nesta Instituição, 

muita gente empregada e todos fazendo muito pouco.  Revelou que não quer mudar de 
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empresa porque a mesma é ótima perante o mercado. 

O interesse dela pelo processo de coaching é porque sente-se perdida, sem saber o que fazer 

e que o maior problema sentido por ela é com relação ao chefe. Afirma que, enquanto está 

em sua mesa, observando e mais em silêncio, o chefe roda “feito barata”, simpático com 

todos, participando de reuniões, mas que para ela só está tentando se salvar porque não tem 

visão de como se encaixará na estrutura. O maior incômodo é que ele quer saber o que ela 

está fazendo e com quem conversou. 

Durante o processo previsto para sete encontros, apresentei o conceito de inveja segundo a 

Trilogia Analítica e que ela parecia perdida porque deve ser uma pessoa muito invejosa, quer 

destruir o chefe que a trouxe para esta nova empresa (alguém que lhe fez um bem).  

Ela perguntou: - Isto não é ingratidão? 

Acrescentei que é importante conscientizar que ingratidão e inveja caminham juntas e que 

ela, não sendo grata, também não vê tudo de bom que tem para trazer para nova empresa, 

que continua com perspectivas de trabalho e que pode aprender com as pessoas que já 

conhecem a empresa. Afinal, não migrou por ser incompetente ou não útil. Com muita 

inveja, age dando contra a sua integração e também dizendo “não” ao que mais quer - 

“manter-se” na empresa, a qual considera excelente. “Para N. Keppe, o principal problema 

da inveja é justamente não querer ver o que a vida apresenta de melhor. O invejoso, neste 

sentido, seria aquele que se opõe a tudo o que a vida lhe traz, principalmente em seus 

melhores aspectos” (M. A. KEPPE, 2004). 

Para ajudá-la a conscientizar a sua atitude, perguntei a que ela associava a conduta deste 

chefe. 

Ela disse: - Incompetência, falta de especialidade, muita acomodação na empresa anterior e 

agora sem saber em que vai contribuir.  

Explorei a questão da projeção e perguntei como ela entende esta incompetência e 

acomodação dentro dela. Que olhando para o chefe não estava olhando para si no sentido de 

rever a própria conduta e ter uma estratégia para agir no novo cenário (motivo da procura 

pelo coaching). 

Ela me disse:- Então, parece que estou com medo de estar fazendo tudo errado e rodando, 

enquanto espero o término do expediente para ver o que acontecerá no outro dia, mas 

achando que quem faz isto é meu chefe. 

Comentei que, enquanto olha para o chefe, ela coloca uma barreira na frente dos seus olhos 

para não enxergar sua atitude invertida. Pois ela não se sente responsável por seus atos e 

escolhas e age procurando explicação no externo.  E mais, se fizer um esforço para esta 

interiorização, verificará que faz uma Identificação invertida com o chefe – absorve o lado 
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bom dele, se vê como alguém que lida melhor com a situação e identifica nele todo o mal 

que está nela.    

 

Análise do caso  da coachee na visão da trilogia analítica 

Com perfil Organizadora na Preferência Cerebral, J.M. tem como maior competência 

Fazer Certo, o que é muito bom. Quando o Organizador pensa no que é certo, procurando 

ajudar as pessoas com uma visão do que é ideal, fazendo com elas uma análise de impacto 

das escolhas no futuro, isto é muito esclarecedor. Quando o Organizador entende que as 

pessoas devem fazer o certo porque ele próprio está certo (na inversão), isto é sempre 

constrangedor e gera conflitos com os outros, pois na comunicação, se o Organizador 

insiste em fazer tudo invertido, apontará quem cometeu o erro (ele erra ao posicionar-se 

como julgador) e acaba não contribuindo para as pessoas melhorarem o resultado final 

porque elas não aprendem fazer o certo. A pessoa envolvida acaba se sentindo julgada e age 

de forma reativa, sem ampliar sua visão do que é correto fazer. E o Organizador desgastado 

se cala (de novo a comunicação conflituosa). J.M. apresenta dificuldades em se adaptar às 

mudanças e procura alguém para culpar – afirma que as pessoas da empresa estão resistentes 

aos migrantes ou que o chefe anda rodando sem saber para onde ir. Ela se vê como uma 

pessoa com pensamento estratégico, mas apresenta tendência de não querer fazer diferente, 

começando pela comunicação (quieta na sua mesa) e sobre trabalhar junto com outras 

pessoas, já conhecedoras do negócio. Erra porque não quer colocar o conflito na mesa, com 

quem de direito, enquanto espera uma solução de sua situação para, quem sabe, o próximo 

dia. De uma forma invertida perde tempo encontrando o erro no outro e não em si, se 

afastando do problema real que terá de enfrentar.  

A Conclusão do Caso, com esta análise e conscientização, é que J.M. tentou justificar que 

faz isto inconscientemente e que não tem esta intenção. Com ela foi possível explorar na 

Orientação Dirigida a questão de olhar mais para si e para as próprias atitudes e não 

recalcar a consciência. Segundo             N. Keppe, a consciência permite que as pessoas 

pratiquem uma abertura para o mundo – tanto interior quanto exterior e, desta forma 

inteligente elas podem estar mais abertas à comunicação, à novas maneiras de experimentar, 

novas maneiras de ser, novas ideias e conceitos para gerir a vida e a própria performance. 

J.M. terminou o processo com clareza de seus pontos fortes e como pode contribuir na 

empresa e, consciente de que pode fazer um trabalho de valor porque tem qualidade. Quanto 

a Inversão, de pensar que não faz qualquer trabalho porque nao é aceita pelos demais, 

resolveu agir com um plano para se integrar à problemática da área e entender como pode 

contribuir. 
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Considerações finais 

Na Zona de Conforto, a pessoa pode estar evitando perceber que tem medo de ver os 

problemas que existem na sociedade, nos outros e em si mesmo, escolhendo ficar 

“confortável”, mas sempre evitando conflitos, escolhendo viver alienado, com uma história 

que não é a sua (verdadeira). 

A expansão ocorre quando a pessoa se vê como parte de um problema e não resiste lidar com 

o mesmo, mesmo quando perceber que ela própria é o problema. Com a conscientização dos 

erros a pessoa não “senta em cima dos problemas”, mas com humildade, não dando contra ao 

conhecimento, aciona outras áreas do cérebro, como a criatividade, para pensar em 

alternativas de solução para os problemas e age.  

Sem a união dos campos da Ciência (base para agir), Filosofia (base para pensar) e 

Espiritualidade (base para sentir), com um único ponto de vista para seguir, o homem 

inconscientizado (da parte espiritual e filosófica) se afasta do seu melhor, da sua essência na 

criação e com esta atitude rejeita a vida, a realidade e a beleza, que formam a estrutura 

fundamental do Ser.  
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O PROCEDIMENTO DAS COMPRAS PÚBLICAS E A POSSE DE NOVOS 

GESTORES: PROPOSTA DE CAPACITAÇÃO PRÉVIA ANTES DO INÍCIO DO 

MANDATO OU POSSE EM OUTROS CARGOS 

Gislany Gomes 

 
Resumo 

As compras públicas, sejam de bens, serviços ou obras, são de grande importância para a 

Administração Pública. Aliás, não é possível se conceber o seu funcionamento sem esse 

elemento. No entanto, assim como os demais atos administrativos, as compras só podem ser 

feitas obedecendo-se, rigorosamente, aos ditames das leis que tratam sobre a temática. 

Comumente se observa, os servidores dos departamentos de compras e licitação têm a 

incumbência de efetuar as compras, mediante as requisições dos diversos departamentos ou 

secretarias solicitantes. Ocorre que, devido à falta de conhecimento de alguns gestores, 

solicitações são feitas de forma errônea, sem obediência às normas legais, a exemplo das 

dispensas de licitação ou alguma modalidade licitatória empregada indevidamente. Por isso, 

o presente artigo objetiva discutir a importância de os novos gestores, antes de assumirem o 

mandato ou cargo, passem por uma capacitação para que conheçam, ao menos de maneira 

geral, o procedimento das compras públicas, seus regramentos e responsabilidades por 

descumprimentos às normas a elas relacionadas. 

 

Introdução 

Utilizar os recursos públicos de forma eficiente e de acordo com a lei é dever da 

Administração Pública, seja direta ou indireta. Para tanto, conforme determina a 

Constituição Federal em seu artigo 37, XXI, salvo os casos previstos na lei, as compras 

devem ser feitas mediante licitação. 

Após cinco anos da nossa Constituição Federal surgiu o Estatuto Geral de Licitações, qual 

seja, a Lei 8.666/93 que trouxe em seu bojo as hipóteses de dispensas e inexigibilidades de 

licitação e as modalidades, além dos procedimentos relativos aos contratos e outras 

previsões. 

Para que se obtenha sucesso nas contratações é imprescindível que as compras sejam feitas 

por servidores capacitados, de forma que não causem prejuízos ao erário. 

Porém, não é suficiente que apenas os servidores dos departamentos de compras e licitação 

sejam devidamente capacitados, pois há, no processo, a figura dos solicitantes das compras. 

Nesse grupo encontram-se os Prefeitos, Vereadores, Secretários, Diretores de 

departamentos, dentre outros, a depender da constituição do órgão, a exemplo de 
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Ministérios, Prefeitura, Câmara, Autarquia, Fundação. 

Muitas vezes, os servidores responsáveis pelas compras alertam os solicitantes sobre a 

necessidade de se seguir a lei para a compra, sobre a necessidade do planejamento, mas, por 

absoluta falta de conhecimento, eles acham que está havendo um rigorismo exagerado do 

setor em não efetuar a compra da forma como solicitam. Além de não haver, por parte 

deles, onecessário planejamento para que se possa efetuar a compra obedecendo-se aos 

procedimentos legais. 

Não há discricionariedade, no caso em questão, para que o gestor queira que se faça uma 

compra da forma que ele estabelece, principalmente quando se considera que os recursos 

utilizados nas compras públicas é público e deve atender ao interesse público. 

Inclusive, o ilustre autor Celso Antônio Bandeira de Mello menciona a indisponibilidade 

desse interesse quando afirma: 

“indisponibilidade dos interesses públicos significa que sendo 

interesses  qualificados como próprios da coletividade – internos 

ao setor público – não se encontram à disposição de quem quer que 

seja, no sentido de que lhe incumbe apenas curá-los – o que é 

também um dever – na estrita conformidade do que predispuser a 

intentio legis.” (Celso Antônio, 1992, p.23) 

 

Outro jurista de renome, Hely Lopes (2007) trata do princípio da impessoalidade, segundo 

o qual o administrador somente pode praticar um ato para o seu fim legal e esse é aquele 

determinado pela lei, como é o caso das hipóteses de como e quando se pode efetuar uma 

compra pública. 

Por isso, o presente artigo visa a discutir a necessidade de os gestores ingressantes na 

Administração Pública passarem por uma capacitação sobre as regras e procedimentos 

voltados às compras, para que possam utilizar os recursos destinados às contratações de 

forma eficiente e moral, respeitando-se o interesse público, bem como tenham ciência dos 

atos que praticam quando autorizam uma compra ou liquidam uma determinada despesa. 

 

Princípios relacionados à licitação 

O art. 3º da Lei 8.666/93 assim dispõe: 

 

“Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais 
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vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 

conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 

correlatos.” 

 

Pelo princípio da legalidade a Administração só pode praticar um ato de acordo com o que 

a lei determina e, no caso das compras, a regra é licitação, sendo que a própria lei prevê as 

hipóteses em que ela pode ser dispensada. 

Os da igualdade e impessoalidade impõem que todos os licitantes sejam tratados da mesma 

forma e que as decisões sejam tomadas de forma objetiva pela Administração. 

Já o princípio da moralidade pressupõe comportamento não apenas lícito, mas também de 

acordo com a moral, os bons costumes, as regras de boa administração, os princípios de 

justiça e equidade, “não apenas pelo administrador, mas também pelo particular que se 

relaciona com a Administração Pública.” (Di Pietro, 1999, p.79). 

No tocante ao princípio da publicidade obriga à publicação de todos os atos relacionados à 

licitação, a exemplo dos editais, resultados, respostas a recursos, dentre outros. 

Outro princípio é o da probidade administrativa, que exige que os servidores atuem de 

forma honesta e séria e cumpram todas as determinações legais. O da vinculação ao 

instrumento convocatório desautoriza que as regras estabelecidas no edital sejam alteradas 

no decorrer do procedimento ou no julgamento da licitação. 

Por fim, o princípio do julgamento objetivo que retira do servidor a possibilidade de julgar 

com subjetividade, com base em suas percepções, emoções e “achismos”. 

Como se pode perceber, quando se trata de utilizar o dinheiro público não há margem de 

discricionariedade para os servidores, visto que devem obedecer aos princípios elencados e 

é importante que não apenas os que trabalham nos departamentos de compras e licitação 

estejam a par dos princípios e normas que regem as compras, mas também os gestores, os 

solicitantes das compras. 

 

Gestão das compras públicas 

Compra pública é uma função administrativa que tem por finalidade a execução de um 

processo para a aquisição de bens, serviços e obras, necessários à sua missão, 
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funcionamento e atendimento às políticas públicas, seguindo-se os regramentos da 

legislação pertinente. 

Para isso, em virtude do dever de obediência ao interesse público, deve ter as suas compras 

muito bem planejadas, seguindo-se os ditames da lei e posterior fiscalização das 

contratações, uma vez que os recursos utilizados para tal são públicos, sendo que só podem 

fazer o que a lei determina que se faça. 

Na gestão de suas compras vários aspectos devem ser observados como os sociais, em 

virtude de o objeto do ato ser atender ao interesse público, econômicos, com verificação da 

melhor forma de compra e uso do recurso, técnico, com vistas a uma correta elaboração da 

especificação do objeto no Projeto Básico e Termo de Referência e também jurídico, visto  

que há necessidade de se seguir o exato procedimento delimitado pela lei. 

De forma diversa do particular, que tem liberdade para efetuar as suas compras à sua 

maneira, a Administração não tem essa liberdade, sendo obrigada a seguir os regramentos 

das legislações referentes às compras a exemplo da Lei 8.666/93 e da Lei do Pregão, com 

observância dos procedimentos estabelecidos como a modalidade e o tipo de licitação, seu 

processamento, publicações, elaboração do edital e anexos, prazos, análise de habilitação e 

propostas pela Comissão ou Pregoeiro, a depender do caso, e outras situações relacionadas. 

Por isso, uma boa gestão de compras públicas depende de fatores como o conhecimento da 

legislação e o papel de cada um no processo, inclusive daqueles que autorizam, solicitam e 

liquidam as compras. 

O caput do art. 37 da Constituição Federal, por meio da Emenda Constitucional nº. 19, 

introduziu o princípio da eficiência que, em relação às compras, orienta a atividade 

administrativa no sentido de conseguir os melhores resultados com os meios escassos de 

que se dispõe e a menor custo, como afirma Meirelles (2007): 

Dever de eficiência é o que se impõe a todo agente público de 

realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento 

funcional. É o mais moderno princípio da função administrativa, 

que já não se contenta em ser desempenhada apenas com 

legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e 

satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus 

membros. (Meirelles, 2007, p. 90). 

Dessa forma, é preciso que a Administração empregue, da melhor forma possível, todos os 

seus recursos humanos, materiais, técnicos e financeiros para o sucesso de suas compras. 

Quanto aos recursos humanos, esses devem ter capacitação adequada para conhecer toda a 

sistemática do processo, pois, é muito comum a cultura de um servidor ensinar ao outro 
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sem lhe informar que existem leis que fundamentam cada ato e que devem ser observadas. 

Não se pode mais perpetrar a cultura do “copia e cola”, pois isso tem acarretado inúmeros 

problemas como editais com cláusulas que não condizem com o objeto ou com ausência de 

cláusulas essenciais, ou minuta de contratos com os mesmos vícios, simplesmente porque 

quem os elaborou apenas copiou de um determinado arquivo, conforme lhe foi ensinado. 

Ressalte-se que, em muitos casos, o servidor que ensina também aprendeu dessa forma. 

Assim, para que a Administração Pública faça as suas aquisições com lisura, 

economia e eficácia é preciso que implemente esses dois mecanismos, quais sejam, o 

planejamento e a capacitação de seus servidores, pois deles advém o sucesso de suas 

compras. 

Urge considerar que, em qualquer ato administrativo praticado, leva-se em 

consideração o interesse público, o bem comum, elementos principais que devem ser alvo 

de todo ato administrativo. 

Portanto, a gestão das compras públicas deve ser tal que observe os princípios legais, a 

capacitação de seus servidores, inclusive daqueles que autorizam e emitem as requisições, 

bem como crie o planejamento anual para suas aquisições. 

 

Capacitação para os novos gestores previamente ao início do mandato ou posse em 

outros cargos 

A cada quatro anos temos alteração na composição dos cargos políticos em várias regiões 

do país, a despeito dos candidatos que são reeleitos. Nessa alteração outros gestores 

assumem a função pública como prefeitos, vereadores, secretários. 

Além dos cargos elegíveis, ainda há aqueles para os quais há indicação a exemplo dos 

cargos de superintendente, assessores, diretores, chefes, dentre outros e que alteram o 

cenário da gestão anterior e os cargos efetivos. 

A maioria dos ocupantes dos cargos, políticos ou indicados, possuem pouco ou nenhum 

conhecimento a respeito de uma atividade de grande importância e responsabilidade que é a 

compra pública. Muitos gestores novatos não têm a mínima noção de que para usar o 

dinheiro público é necessário que se obedeça exatamente ao que a legislação pertinente 

obriga, ou seja, não há discricionariedade numa compra pública, não se pode comprar da 

mesma forma do particular, cujo dinheiro é dele e pode usar da maneira que bem entender. 

Além do desconhecimento dos procedimentos de compras, alguns gestores ainda têm a 

incumbência de requisitar as compras, autorizá-las ou de liquidar uma determinada despesa 

e praticam esses atos de forma mecânica, sem considerar se está correto, a exemplo de 
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quando um Secretário Municipal liquida uma despesa sem saber qual a real complexidade 

do ato que acabou de praticar. 

Vemos, quase todos os dias, casos de erros em compras públicas e, muitas vezes, não se 

trata de fraude ou corrupção, mas de total falta de conhecimento por parte dos envolvidos 

no processo. 

Pensar que apenas o servidor que trabalha em um departamento de compras ou licitação 

deve ter conhecimento do procedimento correto que deve seguir uma compra pública é um 

gravíssimo erro, pois, até chegar a requisição ao departamento, há toda uma sequência de 

atos como a especificação do objeto, a justificativa, a autorização e, após a compra, ainda 

existem as fases da conferência, medição, liquidação da despesa e pagamento. 

Dessa forma, inúmeros são os envolvidos no processo todo e, não obstante se pensar que os 

departamentos de compra e licitação devem fazer todo o processo, isso não procede. 

Ninguém melhor do que a pessoa que solicita as compras para saber exatamente do que 

precisa, a especificação, dentre outros detalhes. 

Porém, para que cada um desempenhe corretamente o seu papel no processo, é preciso que 

obtenham o conhecimento necessário de algo tão complexo que é usar, com eficiência e 

moralidade, o dinheiro público. O particular pode comprar um determinado objeto por cem 

ou por mil, uma vez que o dinheiro é dele, já o administrador público só pode usar o 

dinheiro público da forma que a lei autoriza que se use, pois o dinheiro não é dele, e sim, da 

sociedade. Diante do exposto, é possível perceber a importância de uma capacitação sobre 

os procedimentos das compras públicas para os novos gestores, previamente ao início do 

mandato e para os demais servidores que terão, na sua função, que lidar com as compras, a 

exemplo dos que trabalharão no compras ou licitação, os solicitantes de compras de cada 

secretaria, diretoria ou similar, os responsáveis pela autorização, fiscalização e liquidação 

da despesa, dentre outros. 

A capacitação poderá ser um curso com duração mínima de oito horas, seguida de um 

material que traga, com uma linguagem clara e acessível, os procedimentos das compras, 

desde a elaboração da requisição até o momento da liquidação da despesa. 

Nessa capacitação, importante que os presentes tenham uma visão geral do que é comprar 

em um órgão público e da responsabilidade que cabe a cada um, bem como das 

consequências possíveis caso se compre fora do que a lei autoriza. 

É comum termos notícia de servidores que chegaram a perder o cargo como consequência 

de uma compra errada, tendo seus bens bloqueados, além do gasto com advogados para 

defesa, por erros grosseiros que, caso soubessem, poderiam ter evitado. 
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Não é mais possível aceitar-se a cultura de um servidor que ensina o novo funcionário com 

base no “copia e cola” sem lhe explicar onde está, na lei, o fundamento para tal ato, como a 

elaboração de um edital, de uma minuta de contrato, uma compra direta, uma 

inexigibilidade, por exemplos. Nem muito menos aceitar-se que alguns gestores solicitem 

uma compra da forma que querem e mediante a negativa do setor responsável dizerem: “é 

para comprar assim, pois eu estou mandando”. 

Mister se faz que a Administração direta ou indireta, das diversas esferas, tenha um olhar 

mais atento à realidade do cenário de suas compras: falta de planejamento,  fragmentação 

de despesas, falta de fiscalização, liquidação de despesa com conseqüente pagamento de 

bens, obras e serviços não entregues, entregues com vícios ou com medições e conferências 

erradas por falta de conhecimento do responsável pelas referidas fases. 

Faz-se necessário, também que a passagem por uma capacitação, mínima de um dia sobre 

procedimento de compras, seja vista como primordial para todos os gestores políticos e 

demais servidores nomeados por indicação ou não, que assumem um cargo na 

Administração para que, dessa forma, desempenhem qualquer ato relacionado ao uso do 

dinheiro público de forma consciente, sábia, legal, moral, econômica com a única finalidade 

de atendimento ao interesse público, finalidade balizadora da prática de qualquer ato 

administrativo, emanado de qualquer autoridade, independentemente do cargo que ocupe. 

 

Considerações finais 

Diante do exposto é possível vislumbrar que, em relação ao uso do dinheiro público, não há 

discricionariedade para o agente administrativo, tendo em vista a obrigação que tem de 

obedecer aos ditames da lei e visar sempre ao bem comum. 

Vislumbrou-se também a complexidade que envolve uma compra pública, desde a sua 

solicitação até o pagamento, com o envolvimento de várias pessoas no processo, 

conhecedoras dos ditames da lei e das responsabilidades pelos atos que pratica. 

Com isso, é possível perceber-se a necessidade de que os gestores, antes de iniciar o 

mandato, bem como os demais servidores indicados ou efetivos passem por uma 

capacitação, ao menos de um dia, para terem noção de como a lei autoriza que usem o 

dinheiro público, quais os atos e cuidados que devem ter e suas responsabilidades no 

processo. 

Tendo em vista a relevância do tema tratado neste artigo, esperam-se que outros trabalhos 

surjam como contribuição para que a Administração pública, no tocante às suas compras, 

percorra um só caminho, qual seja, o emprego, com moralidade, dos recursos públicos, hoje 
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tão escassos e limitados, visando, acima de qualquer coisa, atingir o bem maior de todo ato 

seu: o interesse público. 
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O PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

 
Márcia Walquiria Batista dos Santos 

   
Introdução  

Numa conceituação genérica “Poder Discricionário” é definido como todo poder que não 

está limitado, que se dirige pela própria vontade do agente, sem qualquer limitação exterior, 

segundo sua própria discrição ou entendimento. Entretanto, no Estado de Direito, esse poder 

encontra limites na lei, com respaldo no princípio da legalidade, como forma de impedir 

abusos e arbitrariedades de autoridades.  

Especificamente, no que se refere à Administração Pública, o sentido de “Poder 

Discricionário” se reveste, na sua essência, pela faculdade conferida à autoridade 

administrativa que, diante de certas circunstâncias, tem o arbítrio de escolher uma entre as 

várias opções apresentadas, sempre com a observância ao principio de legalidade que 

apresenta características diferentes no direito público ou no privado: neste último, o 

particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe, enquanto que no direito público, só é 

permitido fazer aquilo que a lei expressamente autoriza. Portanto, a Administração só pode 

agir nos ditames legais para garantir determinados fins expressos na norma. 

Tão relevante quanto a legalidade, como princípio norteador, o da igualdade é também mola 

propulsora do Estado de Direito, sem o que o exercício da função administrativa não teria 

sentido, e estaria em confronto direto com o texto constitucional que estabelece: Todos são 

iguais perante a lei. Portanto, são iguais também perante a Administração Pública.  

Evolução Histórica  

Conforme nos ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro “no início do século XIX, na primeira 

fase da jurisdição administrativa, os autores franceses começaram a falar em poder gracioso 

em oposição a poder contencioso. A distinção se fazia com a finalidade de definir as matérias 

que seriam de competência dos tribunais administrativos; era necessário distinguir as 

matérias contenciosas, sujeitas a controle, e as não contenciosas, que escapavam a esse 

controle. Estas últimas eram chamadas “matérias de polícia”, que compunham o “jus 

politae” e formatavam um poder autônomo do Estado, não limitado pela lei e não sujeito a 

controle pelos Tribunais Administrativos.”31 

Mas foi só a partir do final do século XIX que surgiram várias teorias para caracterizar o 

 
31 Discricionariedade Administrativa na Constituição de 1988, São Paulo: Atlas, 1991, p. 57 (grifos no original). 
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poder discricionário. A princípio tal poder foi visto como a possibilidade da autoridade 

administrativa escolher livremente a melhor alternativa para o Poder Público evoluindo para 

a necessidade de relacionar a decisão adotada ao atendimento do interesse público. 

Já na segunda metade do século XX, com a dinâmica estatal intervencionista, ampliam-se as 

atividades administrativas, quando um número crescentes de medidas afeta direitos e 

interesses de indivíduos e grupos.32 

No mundo moderno, mais precisamente, a partir das décadas de 70, 80 e 90, em que passou a 

predominar o denominado Estado de Direito ou Regime da Legalidade, o contexto político-

institucional apresenta-se muito diferente do contexto do início do século. A realidade atual 

mostra uma sociedade com diversos centros de interesses, considerando, especialmente a 

ampliação dos direitos individuais e coletivos. Grupos e indivíduos exercem pressões sobre a 

Administração, visando o atendimento de suas reivindicações. Diante, portanto, das 

inúmeras e imprevistas situações que se verificam, os agentes da Administração, delimitados 

por normas jurídicas explícitas que lhes regem os movimentos, tomam atitudes, intervindo 

ou não, agindo ou deixando de agir. Se por um lado não são autônomos, por outro não 

podem ficar adstritos a fórmulas rígidas. Ao agirem, selecionam, dentre as várias 

possibilidades que se oferecem a que melhor traduz, num dado momento, a vontade de 

Administração orientada para o interesse público.  

Conceito e delimitações 

A discricionariedade da Administração significa, portanto, dentro de um Estado de Direito, 

uma condição de liberdade limitada, sujeita a vínculo de natureza peculiar, condicionada 

pelo princípio da legalidade, pois ao mesmo tempo em que a Administração é juíza absoluta 

para determinar a oportunidade e a conveniência, é também serva incondicional dos ditames 

legais. 

Isso não que dizer, entretanto, que a Administração, ao pronunciar-se, tenha de 

circunscrever-se a regras minuciosas, que lhe regulem os menores movimentos. É claro que 

não, a Administração procura ajustar o fato concreto ao ato administrativo. Seus agentes 

analisam a situação, fazem um levantamento das circunstâncias que cercam o fato, tomam 

atitudes axiológicas que preparam e antecedem a edição do ato, sempre dentro de um livre 

poder de apreciação da conveniência e oportunidade de soluções legalmente possíveis. Na 

sua essência, portanto, a atividade discricionária, caracteriza-se por um poder de escolha 

 
32 Cf. José Maria Pinheiro Madeira, in Administração Pública, 10ª. Edição, Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2008, p. 
79. 
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entre soluções diversas, todas igualmente válidas para o ordenamento jurídico, ou seja: com 

base em autorização legal, explícita ou implícita, a autoridade administrativa tem livre 

escolha para adotar ou não determinado ato, fixar o seu conteúdo, seguir esse ou aquele 

modo de adoção. 

Segundo a definição de Odete Medauar: “A autoridade, ao exercer o poder discricionário, 

deve atender ao interesse público referente à competência que lhe foi conferida; por isso, a 

escolha que realiza é finalista”.33 

José Maria Pinheiro Madeira acompanha esse raciocínio, dizendo que: “Todo ato 

discricionário deve sempre perseguir uma finalidade pública, ou seja, apresentar-se 

inteiramente vinculado a tal escopo. Nesse sentido, a maior ou menor margem de 

discricionariedade conferida por lei à autoridade pública tem um objetivo bastante definido, 

qual seja, permitir ao agente público adotar a medida que melhor satisfaça, na situação 

administrativa concreta em que se encontra, o interesse público em tela.” 34 

Discricionariedade: Poder ou dever?  

Sob a égide do binômio: prerrogativas da administração de um lado e direitos dos 

administrados de outro, o poder discricionário na Administração Pública encadeia-se e 

entrelaça-se de maneira harmônica com princípios basilares, formando a função 

administrativa, que nada mais é do que a atividade-dever do Estado, ou de quem lhe faça as 

vezes, de dar fiel cumprimento aos comandos constitucionais e normativos, de forma 

coletiva ou individual.  

No exercício da função administrativa o Estado é levado a empregar o poder discricionário 

na execução de determinados atos, os quais, todavia, requerem muita cautela diante da 

certeza e segurança das relações jurídicas, as quais se constituem em verdadeiros valores do 

ordenamento jurídico. Essa certeza só é possível obter, entretanto, com a severa observância 

aos princípios norteadores da função administrativa, quais sejam:  

▪ Legalidade: pelo qual a administração age sob os ditames da lei para 

atingir determinados fins assinalados na norma 

▪ Igualdade: o qual deve nortear, de ponta a ponta, toda a atividade da 

administração, especialmente no que se refere à discricionariedade, onde é possível 

aquilatar quando a administração pode ou não agir, adotando medidas discriminadas, 

 
33 Direito Administrativo Moderno, 14ª. Edição, São Paulo: RT, 2010, p. 114. 
34 Ob. Cit., p. 203. 
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as quais só se justificam se forem absolutamente necessárias para a tutela da situação 

em exame.  

▪ Razoabilidade: deve sempre acompanhar a decisão discricionária, não 

se podendo conceber a função administrativa, o regime jurídico administrativo, sem 

esse importante princípio, o qual tem o condão de contrastar atos administrativos e 

verificar se estão dentro dos moldes admitidos pelo direito e pelo bom senso.  

▪ Proporcionalidade: delimita as medidas tomadas pela administração, 

as quais devem estar na direta proporção das necessidades administrativas, sempre 

com a preocupação do que sejam realmente imprescindíveis às finalidades públicas.  

▪ Motivação: torna fundamental expressar as razões que levam à prática 

dos atos administrativos 

▪ Indisponibilidade do interesse público: esse interesse deve ser 

atendido prontamente, não podendo ser postergado, sobrepondo-se a qualquer outro 

interesse particular.   

Por fim, o que se observa é que em nome do interesse público arbitrariedades são cometidas, 

sacrificam-se interesses individuais desnecessariamente, revogam-se e invalidam-se atos 

administrativos sem qualquer fundamentação.  

Atos Discricionários e vinculados  

Normalmente se diz que os atos vinculados são aqueles praticados pelo administrador, 

quando está diante de conceitos determinados e de solução única. Na doutrina predomina a 

afirmação de que há matérias de reserva legal absoluta, em que o vínculo da administração 

com a  juridicidade é máximo, ou seja, se houver uma só solução, como consequência da 

aplicação de uma norma, ocorre o exercício do poder vinculado.  

Por outro lado, os atos discricionários são aqueles em que o administrador tem opções 

diversas, podendo escolher qualquer uma delas, desde que atenda aos requisitos legai. 

Portanto, enquanto os atos vinculados são essencialmente unissignificativos (com uma única 

possibilidade), os atos discricionários são plurissignificativos, ou seja, a Administração está 

sempre diante de mais de uma possiblidade, devendo apreciá-las segundo critérios de 

oportunidade e conveniência e escolher uma dentre duas ou mais soluções, todas válidas para 

o direito.  

Não obstante, nessa aparente contraposição entre os dois poderes, o principio da legalidade é 

o norte, sendo possível constatar a ausência de uma oposição rígida entre os poderes 

vinculado e discricionário, predominando um ou outro de acordo com o exercício do poder.  
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A título de exemplo de poder vinculado, podemos citar o caso de ocorrência de ilícito 

administrativo, onde a Administração é obrigada a apurá-lo e punir os infratores, sob pena de 

condescendência criminosa (art. 320 do Código Penal).  

Maria Sylvia Zanella Di Pietro nos ensina que a discricionariedade ou vinculação pode ainda 

referir-se aos elementos do ato administrativo: sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade, 

senão vejamos:  

“Com relação ao sujeito, o ato é sempre vinculado; só se pode praticá-lo aquele 

a quem a lei conferiu competência.  

No que diz respeito à finalidade, também existe vinculação e não 

discricionariedade, se bem que a matéria mereça ser analisada com cuidado: 

Foi visto que em dois sentidos se pode considerar a finalidade do ato: em 

sentido amplo, ela corresponde sempre ao interesse público; em sentido 

restrito, corresponde ao resultado especifico que decorre, explicita ou 

implicitamente da lei, para cada ato administrativo.  

No primeiro sentido, pode-se dizer que a finalidade seria discricionária, porque 

a lei se refere a ela usando noções vagas e imprecisas, como ordem pública, 

moral, segurança, bem estar. Quando a lei não estabelece critérios objetivos 

que permitam inferir quando tais fins são alcançados, haverá 

discricionariedade administrativa.  

No segundo sentido, a finalidade é sempre vinculada; para cada ato 

administrativo previsto na lei, há uma finalidade especifica que não pode ser 

contrariada.  

Com relação à forma os atos são em geral vinculados porque a lei previamente 

a define, estabelecendo, por exemplo, que serão expressos por meio de 

decreto, de resolução, de portaria, etc. Eventualmente, a lei prevê mais de 

uma forma possível para praticar o mesmo ano: o contrato pode ser 

celebrado, em determinadas hipóteses, por meio de ordem de serviço, nota de 

empenho, carta de autorização; a ciência de determinado ato ao interessado 

pode, quando a lei permita, ser dada por meio de publicação ou de notificação 

direta. Nesses casos, existe discricionariedade com relação a forma.  

Considerando o motivo como pressuposto de fato que acontece a pratica do ato, 

ele pode ser vinculado ou discricionário.  
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Será vinculado quando a lei, ao descrevê-lo, utilizar noções precisas, vocábulos 

unissignificativos, conceitos matemáticos, que não dão margem a qualquer 

apreciação subjetiva. Exemplo: Fará jus à licença premio o funcionário que 

completar 5 anos de serviço, sem punições e sem ultrapassar o numero certo 

de faltas justificadas.  

O motivo será discricionário quando a lei não definir, deixando-o ao inteiro 

critério da Administração; é o que ocorre na exoneração ‘ex officio’ do 

funcionário nomeado para cargo de provimento em comissão; não há 

qualquer motivo previsto na lei para justificar a pratica do ato. Quando a lei 

define motivo previsto utilizando noções vagas, vocábulos 

plurissignificativos, que deixam a Administração a possibilidade de 

apreciação segundo critérios de oportunidade e conveniência administrativa; 

é o que ocorre quando a lei manda punir o servidor que consiste; ou quando a 

lei prevê o tombamento de bem que tenha valor artístico ou cultural, também 

sem estabelecer critérios objetivos que permitam o enquadramento do bem 

nesses conceitos.  

Com relação ao objeto, o ato será vinculado quando a lei estabelecer apenas um 

objeto como possível para atingir determinado fim; por exemplo, quando a lei 

prevê uma única penalidade possível para punir ema infração. E será 

discricionário quando houver vários objetos possíveis para atingir o mesmo 

fim, sendo todos eles validos perante o direito; é o que ocorre quando a lei 

diz que, para a mesma infração, a Administração pode punir o funcionário 

com as penas de suspensão ou de multa.”35 

O que se deduz, portanto, da análise de vários autores e da própria Maria Sylvia é que na 

realidade não existe um poder essencialmente discricionário, tendo em vista que há uma 

vinculação maior ou menor do ato com a lei, ou seja, no ato puramente vinculado, todos os 

elementos estão definidos na lei, enquanto que no ato dito discricionário, alguns elementos 

vem definidos na lei, com precisão, e outros são deixados à apreciação e decisão da 

Administração, tendo sempre como parâmetro, no entanto, a oportunidade e conveniência 

diante do interesse público a atingir. 

 Poder Discricionário e Poder Arbitrário 

Muita confusão ainda acontece em relação ao termo discricionário, entendido por muitos 

 
35 Ob. cit., pp. 222-223. 
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como um poder arbitrário, abusivo. Entretanto, especialmente no Direito Administrativo, não 

há que se confundir a terminologia, tendo em vista que nesta matéria, o poder discricionário, 

umbilicalmente ligado ao princípio da legalidade, é norteado por normas legais, devendo 

atender parâmetros no seu exercício, jamais podendo, portanto, se cogitar na sua 

equivalência com algum poder arbitrário ou abusivo. 

Arbítrio, portanto, é a faculdade de operar sem qualquer limite, em todos os sentidos, sem a 

observância de qualquer norma jurídica. É a liberdade do ser irracional, que opera no mundo 

da força e da violência, onde imperam os apetites e se conhecem por limites apenas as 

impossibilidades de ordem física ou material. Vence o mais forte. 

Discrição, entretanto, é a faculdade de operar dentro de certos limites. No Direito 

Administrativo é o poder concedido ao agente público de agir ou deixar de agir dentro de um 

âmbito demarcado pela regra jurídica.  

É de vital importância no campo do direito público, a consideração da interferência maior ou 

menor da vontade da administração sobre os atos administrativos.  

A manifestação da vontade pode não sofrer limitação jurídica ou social de espécie alguma, 

como também, ao contrário, condicionar-se estritamente à lei, ou ainda, enfim, locomover-se 

dentro de um campo balizado por certos limites além dos quais é proibido ultrapassar.  

Imprescindível se torna a demarcação do campo em que se  movimenta a Administração: Se 

por um lado é absolutamente incompatível com o Estado de Direito, os chamados “atos 

arbitrários”, quando o titular de um órgão administrativo age impulsionado por paixões, 

caprichos ou preferências, em total conforto e sem qualquer fundamento legal, os “atos 

vinculados” são plenamente pertinentes com a norma jurídica desde que a vontade do 

administrador esteja condicionada a determinados requisitos fixados a priori pela lei. E os 

“atos discricionários” com inequívoca existência no âmbito do direito administrativo, são a 

manifestação concreta e unilateral da vontade da Administração que, fundamentada em regra 

objetiva de direito que a legitima e lhe assinala o fim, se concretiza livremente, independente 

de qualquer lei que lhe dite, previamente, a oportunidade e a convivência da conduta.  

Não só a melhor doutrina brasileira como o direito positivo e a jurisprudência 

consagraram, entre nós, a existência do ato administrativo discricionário.  

Jurisprudência  

“O ato administrativo discricionário torna -se arbitrário e nulo por falta de 

motivação legal” ( STF, em RDA 108/276). 
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“As razões do ato discricionário escapam à investigação do poder 

judiciário” (TRF, em RDA 63/106).  

“Embora discricionário, deve conforma-se o ato da finalidade legal” (TJSP, 

em RDA 36/121).  

“A expulsão de estrangeiro não esta subordinada à prática de ilícito penal, 

pois o chefe do Executivo tem a faculdade discricionário de julgar da  

conveniência e oportunidade da medida em cada caso particular, só cabendo 

o controle judicial quando houver ilegalidade ou abuso de poder” (STF, em 

RF 216/251).  

“A motivação do ato administrativo discricionário sujeita -o ao controle 

jurisdicional” (STF, em RDA 74/142).  

Juízo Discricionário  

Aquele que exercita um juízo só está atuando discricionariamente e não 

arbitrariamente enquanto ao considerar uma situação, avalia -a dentro do campo 

significativo do possível e não dentro de um campo significativo seg uramente 

não comportado por ela.  

Tomemos um exemplo para tornar um pouco mais palpável essas ideias. 

Ninguém duvidará, em dado tempo e lugar, que certo comportamento é imoral, e 

ninguém duvidará, em certo tempo e lugar, que determinado comportamento não 

é imoral. Haverá inúmeros comportamentos a respeito dos quais as opiniões vão 

se dividir – e poderiam até se dividir – meio a meio. Isto é imoral, isto não é 

imoral. Poderia até ocorrer isto. Mas sempre existirá um campo significativo em 

que, considerada uma situação concreta, haverá uma concordância geral das 

pessoas normais na sociedade dizendo “isto não é moral”.  

Portanto, em toda e qualquer situação proposta a um juízo jurídico existirá um 

campo significativo de verdade, indisputável, sobre a aplicação do conceito ou 

sobre a sua não aplicação.  

Se admitirmos que o juízo jurídico é discricionário e admitirmos, portanto, que 

ele tem sua esfera para decidir, nós estamos de toda maneira nos utilizando 

desta ou de outra palavra equivalente, dentro de uma esfe ra de liberdade. 

Portanto, existe algo que superará aquela esfera de liberdade, e nesse caso ele 

terá praticado um ato ilícito e será corrigível pelo próprio executor do ato ou na 
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instância superior.  

Discricionariedade Administrativa e Judicial  

Inicialmente, se afirma que ao administrador cabem opções, enquanto que ao 

Estado-Juiz cabe, pura e simplesmente, subsunção. Entretanto, verifica-se, que 

ao longo da Constituição Federal, não há tal distinção.  

Nos capítulos I, II e III da Carta Magna, sedia -se a divisão dos poderes com 

competências indelegáveis; nos arts. 48, 49 51 e 52 têm-se as matérias 

reservadas do Legislativo; no art. 84, 87 parágrafo único, art. 90, e parágrafo 

primeiro do art. 91, as matérias de competência do Executivo; e, finalmente nos 

arts. 102, 105, 108, 109, 125 e 126 a competência do Judiciário para a 

verificação de qualquer lesão de direito.  

Como a Constituição Federal deve ser interpretada harmonicamente, um aspecto 

importante deve ser observado em relação a um dos princípios regent es dos atos 

administrativos – o principio da motivação – o qual está intrinsecamente 

relacionado ao poder discricionário da Administração Pública. Considerando que 

as decisões administrativas do Judiciário devem ser motivadas (artigo 93, inc. 

X), o mesmo deve acontecer com as decisões da Administração.  

Quando o Judiciário prolata decisões administrativas está no exercício atípi co de 

função administrativa. Ora, a Administração Pública, ao emanar atos 

administrativos, está no exercício típico, específico da função administrativa.  

Doutra parte, o inciso XXXV do artigo 5º do mesmo Diploma Maior, outorga 

amplo controle ao Judiciário , caso haja lesão ou ameaça a direito. Esse artigo 

dissipa qualquer dúvida da necessidade de motivação, pois do contrário como 

poder-se-ia possibilitar controle amplo ao Judiciário, sobretudo se a 

Administração estivesse diante de atos, que se inserem na chamada competência 

discricionária? Sem a motivação, qual a possibilidade de reexame pelo 

judiciário?  

Podemos concluir, portanto, que a motivação está expressa no texto 

constitucional, inserida no artigo 93, inc. X.  

O conceito de discricionariedade, entretanto, não deve ser encontrado tão 

somente na estética da norma. Note-se que, nem sempre quando a norma diz 

“poderá”, há faculdade,  pois, no caso concreto, geralmente, o “poderá” quer 
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dizer “deverá”. Portanto, não é o “poderá” que enseja a competência 

discricionária, deve haver uma valorização, diante do caso em concreto, dentro 

de um critério de razoabilidade, e afastado de suas próprias ideologias. Portanto, 

há que se verificar, dentro do critério de razoabilidade geral, qual a melhor 

maneira de concretizar a utilidade pública postulada pela norma. O intérprete, o 

aplicador, para concretizar a norma geral, deverá primeiramente interp retá-la, 

depois terá de valorar qual a melhor maneira de atender à utilidade pública. Tal 

valorização, entretanto, não é livre, no sentido de que possa o administrador, se 

assim o entender, preencher o conceito com seus critérios próprios.  

A título exemplificativo, poderíamos citar uma situação onde o administrador 

fosse um moralista. Nesse caso, poderia proibir aquilo que ente ndesse por 

nocivo à moralidade pública, dentro de sua ótica, e desconsiderar os valores 

existentes na própria comunidade social para que predominassem os seus 

valores.  

Imagine-se, de outra parte, um administrador fazendeiro, o qual não suportasse 

sequer a ideia de reforma agrária. Poderia ocorrer que ele decidisse   proibir, por 

exemplo, a exposição de um documentário em filme sobre o tema, não porque, 

no local, o filme fosse indesejável, mas, porque, a seus olhos e para os seus 

valores, seria indesejável.  Diferente seria, é claro, se a proibição do filme, que 

narrasse conflitos da terra, se desse no local, em que houve, por exemplo, crimes 

de morte por força desses conflitos.  

É necessário, portanto, enfatizar que, como limite, na dinâmica da 

discricionariedade, necessariamente, há a proporcionalidade, a boa fé, a 

legalidade e a igualdade.  

Quando a administração, por exemplo, regulamenta uma lei para sua fiel 

execução, como o deseja o texto constitucional, possibilita por meio deste 

regulamento, que deve ficar dentro da lei, dentro da moldura da lei, sua 

aplicação equânime; na verdade, se esta lei fosse aplicada sem o regulamento, 

que coarta os próprios administradores a se comportarem da mesma maneira, 

poderia ocorrer que, por meio da interpretação, houvess e comportamentos 

diferentes. Destarte, o decreto regulamentador, dentro da moldura da lei, é um 

elemento de imensa valia para o respeito do princípio da igualdade.  

A discricionariedade, como foi descrita, portanto, deve provir da valoração do 
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intérprete dentro de critérios de razoabilidade, e pode, sim, ser controlada pelo 

Judiciário. Entretanto é comum verificar -se situações em que o Judiciário furta-

se ao controle de determinados atos administrativos, por temer, na verdade, 

adentrar ao mérito destes. Assim, deixam de examinar os postulados da 

legalidade e muitas vezes da moralidade, propiciando, dessa forma, desmandos 

administrativos, sob a alegação de constituir-se “conveniência e oportunidade” 

do ato, sendo insusceptíveis de controle e de aferição pelo Poder Judiciário.  

Existe ampla corrente, no entanto, entendendo que o judiciário pode e deve fazer 

amplo controle dos atos administrativos, cabendo ao próprio Judiciário, ao 

dissecar o ato, traçar o limite do exame, a fim de deixar intocável a esfera 

devida do administrador. Neste momento, é imperioso que se detenha, a fim de 

não agredir o princípio da separação dos poderes, insculpi da no texto 

constitucional.  

Ainda no campo da discricionariedade judicial, será interessante abordarmos, 

por exemplo, a questão da concessão de liminar. Trata-se, em rigor, de saber se 

a outorga da liminar é um ato discricionário, se é uma decisão que pod e em 

algum sentido ser considerada de foro íntimo do juiz, ou se, pelo contrário, 

corresponde a um provimento jurisdicional tal como qualquer outro, em que o 

juiz pura e simplesmente diz, sem margem de descrição alguma, qual é o direito 

aplicável ao caso, ainda que provisoriamente.  

Muitas vezes se ouve a assertiva de que na concessão de liminar há um 

subjetivismo, um inevitável subjetivismo do juiz para definir ou indefinir uma 

liminar, comparando-a, inclusive, com o poder discricionário do administrador. 

Será, portanto, a liminar, um ato deferível pelo juiz de acordo com o seu foro 

intimo, de acordo com as suas convicções subje tivas? Será um ato 

discricionário? Ou, pelo contrário, o comportamento do juiz ao examinar um 

pedido de liminar lhe impõe a única solução de direito?  

Importante é identificar quando se está diante de uma  função em Direito. Numa 

definição geral isso ocorre quando alguém se fundamenta na ordem jurídica com 

o intuito de atender obrigatoriamente a uma finalidade, de tal sorte que os 

poderes que maneja lhe são deferidos unicamente como meio, ou seja, como 

instrumento para atender à finalidade à qual está obrigado e que é instituída em 

proveito alheio, de tal sorte que para cumprir este dever jurídico não tem 
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alternativa senão manejar poderes, os quais tem natureza meramente 

instrumental.  

Quaisquer poderes manejáveis por alguém que se encontre em situação de 

exercer uma função são deferidos pela ordem jurídica, como recursos 

indispensáveis para que possa atender ao dever de cumprir uma fina lidade no 

interesse alheio. É nesse “interesse alheio” que se propõe uma diferença 

fundamental entre situações meramente de poder, porque não se realiza como 

direito de proveito próprio, mas no interesse alheio.  

Portanto, a autoridade, ao exercer o poder discricionário, deve atender ao 

interesse público referente à competência que lhe foi conferida, o que para a 

corrente predominante é uma escolha finalística, conforme enfatiza a mestra 

Odete Medauar: “Evidente que há diversos interesses no contexto social , o que 

leva à ponderação comparativa de todos ante aquele atinente à sua competência. 

Por isso, um setor da doutrina menciona a relevância do conhecimento fiel e 

completo dos fatos relacionados à decisão a ser tomada e da consideração de 

todos os interesses envolvidos, atribuindo a cada um o peso justo” 36.  

Poder discricionário na concessão de liminar  

Se alguém considerar que o juiz ao negar ou ao deferir uma liminar apreciou 

aquela situação ultrapassando o campo significativo possível da liberdade que 

possui, obviamente alguém estará afirmando que ele praticou um ato pura e 

simplesmente ilegítimo, podendo ter ultrapassado o campo onde as dúvidas 

podem razoavelmente se instalar. E a instância superior poderá apreciar se ao 

agir de tal modo, concedendo ou denegando, o juiz se manteve dentro daquele 

campo possível, onde mais de uma opinião será razoavelmente comportável.  

Diante disso, concluímos que se poderá ser revisto o ato de concessão ou 

denegação de liminar, o tribunal estaria sempre dentro de um juízo de 

legitimidade, porque jamais seria legítimo tomar as palavras da lei apenas como 

pretexto. 

Isto se redemonstra por um outro  modo também: se não fosse possível esta 

revisão, a competência deferida a alguém que tivesse o chamado poder 

discricionário seria delimitada, não pela lei, mas pelo próprio titular da 

competência. Quando alguém delimita a sua própria competência significa  

 
36 Ob cit., p. 114 
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simplesmente que ele não esta apoiado pelo Direito. Ninguém concede o 

exercício de alguma função sem uma delimitação jurídica. Se for o próprio 

titular da discrição quem diz até onde vai sua discrição, então ele não esta 

limitado, não existindo regra jurídica.  

Todo direito é uma limitação. O direito em si mesmo é uma limitação. Não 

existe regra jurídica que não seja para limitar. Mesmo a regra que investe 

alguém em um poder ou uma faculdade, ou ainda em um direito, está, na 

verdade, limitando o comportamento de todos os demais, proibindo-os, 

impedindo o exercício daquele poder, daquela faculdade, daquele direito.  

Inexistência de Discricionariedade  

Se porventura o ato de indeferir ou de deferir uma liminar fosse discricionário, 

deveria haver a possibilidade de revisão pelo tribunal superior, para que 

verificasse a atuação dentro do limite possível, que não desbordasse aquele 

campo de liberdade.  

Já bastaria a própria noção de discricionariedade para rejeitar a concepção de 

que a decisão de liminar positiva ou negativa é uma questão de foro intimo. Pelo 

contrario, é uma questão de coincidência ou não coincidência com a finalidade 

da lei diante dos pressupostos, ou seja, diante da situação concreta.  

Portanto, não há discricionariedade alguma para o juiz na concessão de liminar; 

o fenômeno que se passa neste caso nada tem a ver com o fenômeno da 

discricionariedade. Não existe discricionariedade em decisão jurisdicional.  

O mestre Celso Antônio Bandeira de Mello 37 lembra que a lei pode regular de 

duas maneiras um dado comportamento, podendo estabelecer com antecipação 

todas as condições de fato necessárias, em vista das quais deve ser emiti do um 

juízo. A lei preestabelece qual é o único comportamento viável, não estipulando, 

nesse caso, margem alguma de liberdade. Trata-se aqui da vinculação , ou ainda, 

a lei pode, exatamente ao contrário, descrever a situação de fato através de 

conceitos vagos, fluidos e imprecisos, como urgência, como interesse público 

relevante, para que o agente estatal perante uma dada circuns tância reconheça se 

existe ou não aquela situação, de modo a permitir -lhe optar entre os 

comportamentos apresentados. Só se tem discricionariedade, portanto, quando a 

ordem jurídica comporta a possiblidade de duas ou mais condutas diferentes 

 
37 Curso de Direito Administrativo, 31ª. edição, São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 337. 
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perante uma dada situação.  

Interesse Público acima de tudo  

Devemos analisar também, se a lei só deseja a realização exata e precisa do 

interesse público em todos os casos, e por qual razão em alguns ela predefine de 

maneira absolutamente objetiva qual é a situação do interesse público e em 

outros ela não predefine um meio de satisfazer esse mesmo interesse público.  

Consideramos plenamente satisfatória a explicação do mestre Bandeira de 

Mello: “porque ela só quer sempre, em todo e qualquer caso, a perfeita 

satisfação do interesse público. Se ela admitisse soluções ora ótimas, ora boas, 

ora aceitáveis, ela (...) daria uma solução que se encaixaria como uma luva para 

70 % dos casos, para 60%, para 80% dos casos, e não se encaixaria bem nos 

outros 30%, 40% ou 20 % restantes”38.  

Mas exatamente porque a lei não se satisfaz com uma solução mais ou menos, 

com uma solução apenas aceitável é que a lei é redi gida, é proposta, em termos 

que comportam discrição, para que em todo e qualquer caso só seja adotada a 

solução ótima, a solução perfeita; em outras palavras, a solução que se ajusta 

com precisão capilar à sua finalidade, e que vai realizá -la no caso concreto.  

Logo, ao definir discrição em geral, o que a lei está fazendo é colocar o titular 

do exercício daquela discrição perante o dever jurídico de buscar única e 

exclusivamente a solução que atenda com perfeição absoluta, capilar, a 

finalidade da lei.  

Nos casos de vinculação, tanto ou quanto nos casos de discrição, o agente titular 

de alguma discrição está sempre, obrigatoriamente, perante o dever jurídico de 

adotar a solução ótima. O poder que ele tem é um poder de eleição, mas esse 

poder de eleição só lhe é conferido como requisito insuprimível para que ele 

atenda ao dever de encontrar a solução ótima.  

Se encararmos o exercício da discrição nesses termos, nós teremos, na verdade, 

uma profunda revolução no sentido mais corrente de discrição administrativa . 

Retomando ao cerne da questão e buscando os limites da discricionariedade e o 

seu controle pelo Poder Judiciário percebemos  ser pacífica a opinião dos autores 

no sentido de entender que o controle judicial é sempre possível, mas terá que 

 
38 Ob. cit, 338 
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respeitar a discricionariedade administrativa nos limites em que ela é assegurada 

à Administração Pública pela lei.  

Conforme nos ensina a professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro “Isto ocorre 

precisamente pelo fato de ser a discricionariedade um poder delimitado 

previamente pelo legislador, este, ao definir determinado ato, intencionalmente 

deixa um espaço para livre decisão da Administração Pública, legitimando 

previamente a sua opção; qualquer delas será legal. Daí por que não pode o 

Poder Judiciário invadir esse espaço reservado, pela lei, ao administrador, pois, 

caso contrario, estaria substituindo por seus próprios critérios de escolha, a  

opção legitima feita pela autoridade competente com base em razões de 

oportunidade e conveniência que ela, melhor do que ninguém, pode decidir 

diante de cada caso concreto.  

A rigor, pode-se dizer que, com relação ao ato discricionário, o Judiciário pode 

apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração não ultrapassou 

os limites da discricionariedade; neste caso, pode o Judiciário invadir o ato, 

porque a autoridade ultrapassou o espaço livre deixado pela lei e invadiu o 

campo da legalidade .”39  

Existe, sem dúvida, muita preocupação por parte dos estudiosos no assunto, 

tendo em vista a frágil área que separa a discrição  do arbítrio. Existem estudos, 

inclusive, no sentido se fixar limites ao exercício do poder discricionário, 

possibilitando, por outro lado, a ampliação de sua apreciação pelo Poder 

Judiciário.  

Muito discutido entre os administrativistas, encontra -se o desvio de poder, o 

qual acontece exatamente quando a autoridade usa do poder discricionário para 

atingir fim diferente daquele que a lei fixou. Nesse caso, não há duvidas, que o 

Poder Judiciário está autorizado a decretar a nulidade do ato, tendo em vista que  

o administrador fez uso indevido da discricionariedade, não atendendo, assim, a 

premissa maior do atendimento ao interesse público.  

Outra teoria muito debatida refere-se aos motivos determinantes , ou seja, 

quando a administração indica os motivos que a l evaram a praticar o ato, 

devendo os mesmos, obviamente, serem verdadeiros. Nesse sentido, o Poder 

Judiciário examina os pressupostos de fato e as provas de sua ocorrência. Para 

 
39 Direito Administrativo, 24ª. edição, São Paulo: Atlas, 211, p. 219. 
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exemplificar podemos citar uma situação em que, quando a lei pune um 

funcionário pela prática de uma infração, o Judiciário pode examinar as provas 

constantes do processo administrativo, para verificar se  o motivo, ou seja, a 

infração praticada, realmente existiu. No caso de ficar provado que a infração 

não é verdadeira, ou sequer existiu, o Judiciário anulará o ato.  

Portanto, diante de muitas irregularidades verificadas no cotidiano é que a cada 

dia aumenta mais a corrente daqueles que defendem um maior limite para o 

poder discricionário da Administração Pública, ampliando, de outro  modo, o 

controle do Judiciário sobre ela.  

A professora Sylvia Zanella nos dá uma explicação minuciosa a respeito: “Essa 

tendência verifica-se com relação às noções imprecisas que o legislador usa com 

frequência para designar o motivo e a finalidade do ato (interesse público, 

conveniência administrativa, moralidade, ordem pública, etc.....). Trata -se 

daquilo que os doutrinadores alemães chamam de ‘conceitos legais 

indeterminados”.40  

Alega-se que, quando a Administração emprega esse tipo de conceito, nem 

sempre existe discricionariedade; esta não existirá se houver elementos 

objetivos, extraídos da experiência, que permitam a sua  delimitação, chegando-

se a uma única solução válida diante do direito. Neste caso, haverá apenas 

interpretação do sentido da norma, inconfundível com a discricionariedade. Por 

exemplo, se a lei prevê o afastamento ‘ex officio’ do funcionário incapacitado 

para o  exercício de função pública, a autoridade tem que procurar o auxílio de 

peritos que esclareçam se determinada situação de f ato caracteriza incapacidade; 

não poderá decidir segundo critério subjetivos.  

Se, para delimitação do conceito, houver necessidade de apreciação subjetiva, 

segundo conceitos de valor, haverá discricionariedade. É o que ocorre quando a 

lei prevê a remoção do funcionário para atender à necessidade do serviço.  

No primeiro caso, o Poder Judiciário pode examinar o ato da Administra ção, 

porque ele não é discricionário. No segundo, não pode examinar os critérios de 

valor em que se baseou a autoridade administrat iva, porque estaria penetrando 

no exame da discricionariedade. Mesmo nesse caso, alguns autores apelam para 

o princípio da razoabilidade para daí inferir que a valoração com aquilo que, 

 
40 Ob. cit., p. 220. 
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para senso comum, seria aceitável perante a lei.  

Existem situações extremas em não há duvida possível, pois qualquer pessoa 

normal, diante das mesmas circunstâncias, resolveria que elas são cert as ou 

erradas, justas ou injustas, morais ou imorais, contrárias ou favoráveis ao 

interesse público, e existe uma zona intermediária, cinzenta, em que essa 

definição é imprecisa e dentro da qual a decisão será discricionária, colocando -

se fora do alcance do Poder Judiciário.  

Por exemplo, o conceito de ‘notável saber jurídico’ permite certa margem de 

discricionariedade na referida zona cinzenta; mas não a permite quando os 

elementos de fato levam à conclusão, sem sombra de dúvida, de que o requisito 

constitucional não foi atendido.  

Dentro desses parâmetros é que caberá ao Poder Judiciário examinar a 

moralidade dos atos administrativos , com fundamento no artigo 37, ‘caput’, e 

artigo 5º, LXXIII, da constituição, este último referente à ação popular. Não 

cabe ao magistrado substituir os valores morais do administrador público pelos 

seus próprios valores, desde que uns e outros sejam admis síveis como válidos 

dentro da sociedade; o que ele pode e deve invalidar são os atos que, pelos 

padrões do homem comum, atentam manifestamente contra a moralidade.  

Não é possível estabelecer regras objetivas para orientar a atitude do juiz. 

Normalmente, os atos imorais são acompanhados de grande clamor público, até 

hoje sem sensibilizar a Administração. Espera -se que o Judiciário se mostre 

sensível a esses reclamos.  

Essa tendência, portanto, manifestada na doutrina mais recente, e que objetiva 

ampliar o alcance da apreciação do Poder judiciário, não implica, todavia, numa 

invasão na discricionariedade administrativa; o que se p retende, de acordo com 

os seus defensores, é estabelecer limites para essa dita discricionariedade que 

impera nos dias de hoje, distinguindo-a da interpretação, ou seja, a apreciação 

que leva a uma única solução, sem interferência da vontade do intérprete,  

impedindo dessa forma as arbitrariedades que a Administração Pública pratica 

sob o pretexto de estar agindo sob o manto protetor d a discricionariedade.  
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A MELHORIA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA BUSCA DO ALTO 

DESEMPENHO  

Paulo Roberto Galvão 

Introdução   

O cenário da gestão pública municipal atual sinaliza a necessidade de um modelo de gestão 

de alto desempenho, com o aprimoramento, via capacitação constante dos gestores. Neste 

contexto podemos inferir que no modelo de gestão em questão deve-se levar em 

consideração a “Teoria da Agência Pública/Governamental”, pois como poder-se-á observar 

no Macro Ambiente da Gestão existem vários interesses e abordagens dos Agentes Políticos, 

tanto os de cargos eletivos (Prefeitos, vice-prefeitos, vereadores etc.) como os nomeados, 

Secretários das diversas Pastas, que atuam como gestores, muitos técnicos, mas alguns 

políticos.  

Lembrando que tais Agentes são mandatários de cargos por prazo determinado, podendo 

exercê-los por quatro ou oito anos, em caso de reeleição. Vale ressaltar que esse cenário, 

comportamental, técnicooperacional e financeiro, na maioria das vezes tem uma abordagem 

de “Governo” em detrimento das necessidades e prioridades de “Estado”.    

Assim sendo, torna-se necessário um rigoroso controle das contas e transparência das 

informações, face às exigências legais (Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Anticorrupção 

etc).  

A qualidade voltada à sustentabilidade municipal dá o diferencial à gestão do governo 

durante o ciclo de vida governamental de quatro, ou oito, anos vigente no Brasil – “a Gestão 

Pública Municipal de Alto Desempenho em Ação”, conforme pode-se observar na figura 01 

a seguir.   
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 A gestão pública municipal de alto desempenho incorpora as seguintes vertentes:  

1 – PPP (Parceria Público-Privada);  

2 – Teoria da Agência Pública/Governamental.  

3 – A integração da logística pública, as práticas e técnicas operacionais na educação, saúde 

e segurança, além de outras funções municipais (transportes, obras, esportes e turismo, 

bem estar social, etc.), com a área de controladoria (a problemática dos gastos públicos vis 

a vis a legislação vigente).  

As recentes mudanças introduzidas pelas NBCASP, Normas Brasileiras de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público, trazem no seu bojo a necessidade de adequação de todos os 

procedimentos contábeis, o que pode ser visto como uma grande oportunidade, vez que a 

Contabilidade Pública, que era meramente financeira e orçamentária, passa a ser uma 

ferramenta de gestão, controlando custos e o Patrimônio Público.  

 Para ser uma administração pública de alto desempenho há necessidade da gestão dos 

projetos públicos, com a correta percepção dos impactos das decisões governamentais e de 

seus reflexos no bem-estar futuro dos munícipes.  

 Outro fator, não menos importante, para impulsionar a profissionalização da gestão pública 

municipal é a cobrança dos cidadãos, cada dia mais informados e exigentes, como deve ser, 

haja vista as manifestações que ocorreram em todo o país ao longo da nossa história recente.   

O presente artigo terá como grande diferencial a proposta de levar aos leitores uma visão 

holística da gestão pública, que vai desde as obrigações legais e aplicações técnicas até o 

equilíbrio entre tais questões, em consonância com os compromissos políticos assumidos 

pelo chefe do executivo no seu Plano de Governo.  

Para isso os autores utilizarão os conceitos da literatura sobre o tema, a legislação vigente e 

as experiências e vivências profissionais.   

O objetivo é levar ao leitor uma visão holística do processo de gestão pública a ser aplicado 

nos municípios, passando pelas exigências legais (CF, LRF, Lei Anticorrupção, Leis 

Orgânicas dos Municípios etc.) e as principais exigências dos órgãos fiscalizadores 

(Tribunais de Contas, Ministério Público, Câmaras Municipais e Conselhos afins).   

Não obstante os atributos já mencionados, o artigo irá apresentar uma proposta de inovação, 

propondo um modelo de gestão arrojado, onde se objetiva a integração do Plano de Governo, 

compromisso de campanha do candidato eleito, com o Programa de Metas e as peças 
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orçamentárias (PPA, LDO e LOA).  A este fenômeno, os autores dão o nome de “Gestão 

Pública em Ação”.    

Para se atingir tais objetivos, serão apresentados os principais conceitos relacionados à 

gestão pública, sempre com foco nos municípios, em consonância com ferramentas e 

procedimentos de gestão aplicáveis tanto na área pública como na iniciativa privada.  

Uma das propostas do artigo é demonstrar aos leitores que as NBCASP podem e devem ser 

uma fonte de inspiração para a inovação da gestão pública, vez que a grande revolução da 

Contabilidade Pública está na mudança do seu objeto, ou seja, passa de uma contabilidade 

apenas e tão somente financeira e orçamentária para um sistema de registro e controle 

financeiro, orçamentário, patrimonial, de resultados e gerencial.  

Nesse contexto, temas como Transparência, Controle Interno, TIC e Princípios Gerais da 

Administração Pública passam a ter uma importância vital no processo de gestão.  

Em suma, o artigo será um instrumento de apoio aos gestores públicos que tenham 

necessidade de aprimorar seus modelos de gestão, pois os fará refletir sobre conceitos e 

práticas que até então podem ser considerados mitos na área pública, como por exemplo: 

custos, resultado econômico, planejamento estratégico, risco, qualidade e produtividade, 

entre outros.  

Inicialmente serão abordados os “Princípios” que devem reger a administração pública de 

alto desempenho, sendo que o princípio da legalidade deve ser o esteio do modelo da gestão. 

Não obstante a importância de tal princípio, uma administração de alto desempenho deve ter 

por fundamentos outros princípios, dentre os quais destacamos o princípio da “qualidade 

administrativa / financeira / técnica / operacional” e o princípio da “sustentabilidade”, que 

darão a tônica de uma gestão arrojada e contemporânea.  

Assim a figura 02 demonstra o universo de referenciais a se seguir para alcançar uma 

administração de alto desempenho.  

Figura 02 – Princípios da Administração Pública de Alto Desempenho 
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Fonte: Galvão, Paulo Roberto 

 

É importante observar que, embora a legalidade seja o princípio central e fundamental, a 

gestão requer muito mais do que o cumprimento das exigências legais, ou seja, para se 

atingir resultados (eficácia/ benefício) é necessário que os processos sejam eficientes, as 

ações sejam efetivas e que se faça mais com menos (produtividade – relação da eficácia com 

a eficiência), respeitando-se a impessoalidade nas decisões, agindo com austeridade 

(moralidade) e, acima de tudo dar transparência a todos os atos praticados pelos entes 

públicos.  

 Quanto ao Ambiente da Gestão Pública, é importante observar que existe uma enorme 

necessidade de se equacionar as exigências legais e as questões técnicas / operacionais com 

os objetivos políticos, assim entendidos os compromissos de campanha assumidos pelo 

Prefeito Eleito.  Dessa forma, a figura 03 demonstra a necessidade da integração do Plano de 

Governo do Candidato com as peças orçamentárias obrigatórias e as ferramentas auxiliares 

de gestão.  
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Figura 03 – Ambiente da Gestão Pública Municipal  De Alto Desempenho. 

Nota-se que para uma gestão de alto desempenho é fundamental que todas as ações e 

programas do Governo estejam alinhadas política, estratégica e financeiramente.  

 Ou seja, O Plano de Governo, que reflete os compromissos de campanha do então 

candidato, deve servir de base para a construção do planejamento estratégico (programa de 

metas) e das peças orçamentárias obrigatórias (PPA, LDO e LOA).  

Nesse momento já se faz necessária a utilização de recursos de TIC (Tecnologia da 

Informação e Comunicação), que serão abordados em capítulo específico desta obra.  

 Cabe aqui uma reflexão sobre o termo Gestão, o qual se presume a tríade Planejamento, 

Execução e Controle, as quais são funções administrativas objeto da “auditoria” no momento 

auditoria da gestão pública municipal. A importância da TIC se dá na complexidade, 

velocidade e volume de informações objeto do processo, versus a importância do 

acompanhamento da execução, em relação ao planejado (orçado).  

 Outro aspecto abordado no presente artigo é a questão estrutural da gestão pública 

municipal, onde por influência da antiga “contabilidade pública”, muitas vezes tem um viés 
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totalmente voltado ao orçamento, contas a pagar e contas a receber, geralmente em um 

mesmo Departamento, ferindo gravemente os princípios da segregação de funções.  

 A Transparência também é objeto de estudo do presente artigo, o tema é de fundamental 

importância, pois além de exigência legal, a Transparência deve ser encarada como a 

principal fonte de comunicação entre o Governo e os Cidadãos.   

Para que isso se materialize, é importante que alguns conceitos sejam discutidos, por 

exemplo a diferença entre “dados”, “informações” e “conhecimento”. Se tratarmos a 

“Transparência” apenas como requisito legal, certamente estaremos dando acesso a uma 

série de dados e um conjunto de informações que podem não ser completas e inteligíveis aos 

cidadãos, o que realmente não se caracteriza “Transparência”. O assunto será abordado em 

capítulo exclusivo, devido à importância do tema no contexto da gestão de alto desempenho.  

O Orçamento Público Municipal, no contexto da gestão de alto desempenho, deve ser tratado 

como um “órgão vital” do processo de gestão, desde a sua elaboração, onde deve-se observar 

as ações e programas estabelecidas no Ambiente da Gestão, já mencionado, até o controle de 

sua execução em tempo real. Mais uma vez o uso da TIC se mostra fundamental no processo.  

 O Controle Interno é um assunto de extrema importância e que será abordado no aspecto 

constitucional/legal e gerencial A implantação de um Controle Interno tem sido tratada como 

essencial para consolidação das NBCASP´s, tanto que há uma NBC-T especifica para tanto a 

de nº 16.8, que se dedica especificamente a conceituá-la  

 As questões relacionadas à TIC na gestão pública estão cada vez mais presentes no ambiente 

da gestão pública, no caso da gestão de alto desempenho é inimaginável a sua não utilização. 

Ferramentas como ERP, BI e “BIG DATA” são fundamentais no controle de indicadores e 

relatórios de gestão.  

Finalizando, o artigo convida à reflexão sobre a Cultura organizacional, onde temas 

relevantes como meritocracia, plano de carreira e desenvolvimento profissional serão 

abordados como exemplo de reflexos na qualidade da gestão voltada á sustentabilidade 

municipal.  

Princípios da Administração Pública   

Uma gestão pública municipal baseada nos princípios da administração pública, apresenta 

um grande diferencial em relação ao que, normalmente, se vê nos atuais modelos de gestão, 

onde muitas vezes os gestores se preocupam com as questões políticas e as perspectivas de 
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sua campanha eleitoral, sem se preocuparem com o que deveria ser o principal norteador de 

suas decisões.   

Administrar um município pautado em tais princípios é o que todo gestor deveria observar 

antes de tomar suas decisões e até mesmo antes de assumir seu mandato, pois assim terá 

grandes chances de passar todo o seu mandato sem grandes problemas com o Tribunal de 

Contas, o Ministério Público e a sociedade local, que a cada dia está mais informada sobre 

seus direitos.   

Princípio da Legalidade  

Seria impossível falar de gestão pública sem se abordar os princípios que norteiam a 

administração pública. Diferente da iniciativa privada o gestor público está atrelado ao que 

se pode chamar de atividade administrativa plenamente vinculada, ou seja, deve-se 

obediência estrita às normas jurídicas.  

 Daí se extrai o primeiro e mais importante principio, o Principio da Legalidade. Segundo 

ele, o gestor público deve agir somente de acordo com o que preconizam as normas legais.  

O princípio da legalidade encontra-se expressamente disposto em nossa Carta Magna, a 

Constituição Federal nos seguintes artigos:  

“Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:  

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

senão em virtude de lei”;  

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: ...  

No entanto, quando se fala em Gestão Pública Municipal de Alto Desempenho, deve-se levar 

em conta a relevância de outros princípios, não menos importantes, sob pena de se praticar 

uma gestão legalista e burocrática.  
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A convergência do Princípio da Legalidade a outros princípios da administração pública 

farão com que o gestor público municipal possa ousar, sem se expor a riscos desnecessários 

quanto ao seu futuro político. Sendo assim, outros princípios devem ser conhecidos e 

praticados pelos mandatários do poder público.  

Princípio da Eficiência  

Antes de se falar no Princípio da Eficiência, cabe aqui uma reflexão sobre o significado de 

eficiência. Pode-se dizer que a palavra eficiência significa: fazer a coisa certa, um meio de se 

atingir um resultado, uma forma de se fazer mais com menos etc.  

 Levando isso para a Administração Pública, pode-se dizer que o Princípio da Eficiência na 

Administração Pública tem por objetivo fazer com que o gestor consiga estruturar seus 

processos de forma a otimizar a relação Custo x Benefícios.  

Lembrando que para que se pratique o Princípio em questão é necessário que alguns novos 

conceitos sejam aplicados, como por exemplo: custos, resultados (econômicos, financeiros, 

sociais, etc).   

A busca pela eficiência deve se dar desde os primeiros momentos da escolha e formação da 

Equipe de Governo, procurando nomear para cargos estratégicos pessoas com formação e 

capacidade técnica compatíveis com o Plano de Governo, mas com conhecimentos e 

condições de atuar em prol dos programas e ações de Estado.   

Em um modelo de Gestão pública Municipal de Alto Desempenho, a busca pela Eficiência 

necessita de uma definição de processos onde as habilidades e competências dos servidores 

devem ser cuidadosamente avaliadas e alocadas de acordo com as funções e os objetivos 

estratégicos da Administração Pública Municipal.  

Princípio da Eficácia  

A Eficácia está diretamente ligada ao resultado. Aqui começa o grande desafio do gestor: o 

que é Resultado na Administração Pública?  

 Na iniciativa privada a identificação e mensuração do Resultado é muito simples, a empresa 

tem lucro ou prejuízo (na visão contábil / financeira ou de controladoria). Assim o resultado 

é positivo ou negativo, se as Receitas forem superiores aos Custos e Despesas a empresa tem 

lucro, caso contrário terá prejuízo.   

Mas e na área pública como devemos apurar o Resultado? Existem alguns conceitos de 
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Resultado Primário, Resultado Orçamentário e até mesmo de Resultado Financeiro que 

podem e devem ser considerados na medida da Eficácia da Gestão Pública.  

No entanto, tais resultados servem apenas para o atendimento das exigências legais e dos 

órgãos de fiscalização e controle, podendo ser meras formalidades, pois um superávit 

primário, financeiro ou orçamentário não representa efetivamente uma boa gestão.  

Não gastar mais do que se arrecada é obrigação legal, imposta pela LRF, agora isso não 

significa, por exemplo, que o gestor cumpriu com as metas assumidas pelo seu Plano de 

Governo. A eficiência e a eficácia, na ótica da Gestão Pública Municipal de Alto 

Desempenho devem ser mensuradas pelos mais diversos indicadores, de desempenho ou de 

falha, que possam evidenciar os resultados que atendam ás exigências legais, os órgãos de 

fiscalização e controle, mas que acima de tudo demonstrem aos cidadãos os resultados das 

ações e programas de cunho social, de forma clara e inteligível, os quais foram estabelecidos 

no plano de governo, durante a campanha eleitoral, do prefeito municipal e que sendo 

executado com eficiência e eficácia, devem ser divulgados em sua plenitude.  

Princípio da Efetividade  

Dar efetividade aos atos do Poder Público pressupõe que haja produtividade, ou seja, a 

coadunação da eficiência com a eficácia. Quando o cidadão vai às urnas, exercer sua 

cidadania, ele elege não o Prefeito, mas sim uma proposta de governo com a qual ele se 

identificou e da qual ele espera obter resultados. Pois bem, o Princípio da Efetividade é 

aquele que deve dar ao cidadão a segurança de que o programa, eleito por ele o “melhor 

programa” para o seu município para os próximos quatro anos, seja implantado de fato.   

 Para que isso seja possível o gestor público tem, por princípio, o compromisso de monitorar 

e buscar a realização de cada um dos compromissos assumidos, para tanto, assim como nos 

casos da eficiência e eficácia, necessitará de ferramentas de gestão para auxiliá-lo.  

Este principio está relacionado a fazer aquilo que mais a comunidade necessita, ou seja, 

pode-se ser eficiente e eficaz, mas não fazer o que realmente a comunidade necessita.   

No setor privado busca-se incansavelmente a satisfação dos seus clientes e é essa satisfação 

que resulta na efetividade das ações aplicadas com eficiência e eficácia. Na administração 

pública este conceito também pode ser plenamente aplicado, deveria se buscar a plena 

satisfação do cidadão e o princípio da efetividade está ligado a este conceito de satisfação do 

cidadão de forma geral e não específica.  

Princípio da Economicidade  
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Aqui está um dos maiores desafios encontrados pelos gestores, pois para se por em prática 

este Princípio muitos cuidados devem ser tomados. Se o gestor estiver preocupado apenas e 

tão somente com as questões formais dos processos de compra, ele terá como premissa o 

menor preço.  

 Mas cabe aqui uma reflexão, nem sempre, ou quase nunca, o menor preço está relacionado à 

qualidade e à sustentabilidade. São inúmeros os casos em que licitações que são vencidas 

pelo critério do menor preço e trazem grandes “prejuízos” aos cofres públicos, vez que os 

produtos não atendem às especificações ou os serviços não são prestados no padrão de 

qualidade desejados e poderão ser prejudiciais à continuidade operacional da prefeitura.  

No entanto, para que se possa atingir o efeito da economicidade, sem macular o processo 

licitatório, torna-se necessário que o processo seja muito bem referenciado, sem qualquer 

tipo de direcionamento, e que cuidados como a solicitação de amostras, ensaios e 

comprovações façam parte dos editais.  

Definitivamente economicidade não significa menor preço, a relação Custo X Benefício é 

fundamental na análise dos processos de aquisição de produtos e/ou serviços. Como se pode 

observar, a Economicidade acaba sendo consequência dos outros três princípios que 

acabamos de estudar, ou seja, Eficiência, Eficácia e Efetividade, fechando assim o que se 

pode chamar de ciclo dos “4 Es”.  

Princípio da Moralidade  

Existem vários estudos sobre a Moralidade Administrativa, poderíamos aqui destinar várias 

páginas para discutirmos o assunto. No entanto, é muito importante que o leitor entenda que 

não obstante a Legalidade e os “4 Es” já apresentados o gestor público deve agir sempre de 

acordo com o princípio da moralidade, ou seja, a boa fé, a confiança a lealdade,  o senso 

comum de honestidade, retidão, equilíbrio, justiça, respeito à dignidade do ser humano.  

 A moralidade é um dos atributos mais nobres do administrador público, pois está ligado 

essencialmente ao seu caráter, o princípio só pode ser aplicado ao gestor que possui em sua 

formação um bom carater e, portanto, aplica na sua gestão os mesmos princípios que o faz 

uma pessoa com valores morais inquestionáveis.  Dificilmente o adminstrador mau 

intencionado conseguirá aplicar este princípio ao seu dia a dia de gestor público.  

O complicador é que é plenamente possível que o gestor público seja eficiente e eficaz em 

suas ações e mesmo ter amparo na legislação, mas ainda assim ter faltado com a moral em 

algumas decisões e ações em um governo municipal, como por exemplo o caso de um gestor 
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que executa determinado gasto, sem que este esteja vinculado ao interesse público, como no 

caso dos famigerados gastos com viagens, onde o gestor se hospeda no melhor e mais caro 

hotel da cidade, ou faz suas refeições nos restaurantes mais caros, gastos que podem ter 

amparo legal, mas do ponto de vista moral é totalmente incompatível.  

A moralidade na gestão pública deve ser observada a todo momento, evitando que muitas 

vezes uma boa gestão seja, por um deslize moral, atacada por adversários políticos, 

sociedade e órgãos fiscalizadores, levando ao chão tudo que foi ou está sendo construído 

pelo gestor bem intencionado. Não é raro o caso de gestores que, apesar do bom governo, 

faltaram em algum momento com a moral e por isto, são colocadas em dúvida sua 

honestidade e a lisura de todas as suas ações.  

Princípio da Transparência  

Quanto à Transparência, vale ressalar, que ela deve ser tratada com o mesmo respeito dos 

demais Princípios, pois sempre será o maior elo entre a Administração Pública e a 

Sociedade.  

Num Estado Democrático de Direito uma comunicação clara, eficiente e eficaz dá ao gestor 

toda a tranquilidade necessária para o fiel desempenho de suas funções.  

A utilização dos mais variados meios de comunicação disponíveis no mercados e acessíveis 

aos cidadãos, sempre que possível em tempo real, dará credibilidade ao Governo e o ganho 

político pode ser incalculável, numa sociedade evoluida, instruida e “antenada”.  

 Em linhas gerais ser transparente na gestão pública é nada mais do que abrir as portas do 

órgão público a toda população por mais simples que seja o cidadão, será necessário 

esclarecer, numa linguagem totalmente acessível, o que se está fazendo com o dinheiro de 

seus impostos.  

Princípio da Impessoalidade.  

 Por tal princípio entende-se que todo servidor público deverá ter seus atos voltados a servir 

o interesse público e não o particular. Também deve-se considerar que os atos que pratica 

não serão imputados à pessoa que o pratica, mas sim à entidade a qual está vinculado. Assim, 

qualquer agente público, no exercício de suas funções está representando um Ente público. 

Por exemplo, um agente fiscal que emite um auto de infração não o faz de forma pessoal, 

mas pelo interesse público.   
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Isso se aplica inclusive nas questões relativas à comunicação, ou seja, todas as divulgações 

dos atos do governo devem ter caráter educativo e informativo, nunca de promoção pessoal 

de quem quer que seja.   

Dessa forma, as ações de governo devem estar sempre relacionadas aos programas de 

governo e previstas nas peças orçamentárias e as prioridades devem ser sempre de acordo 

com o interesse público e nunca pessoal.   

Por fim, destacamos que a administração de alto desempenho deve ter por fundamentos 

outros princípios, dentre eles o princípio da “qualidade administrativa, financeira, técnica e 

operacional”, bem como princípio da “sustentabilidade”, que darão a tônica de uma gestão 

arrojada e contemporânea.   

Tais Princípios devem estar implícitos no modelo de gestão e referenciarem as condutas dos 

gestores, pois somente por meio deles se atingirá a perenidade que é necessária às ações de 

Estado e a valorização das ações de Governo, que se traduzem na reeleição ou rejeição dos 

Prefeitos e/ou seus candidatos nas urnas das eleições municipais.  

O Ambiente da Gestão Pública Municipal - A Gestão Pública em Ação   

 O Ambiente da gestão pública municipal é composto por elementos que, via de regra, são 

exigidos por lei, que vão desde as promessas de campanha dos candidatos, que são 

transformados em Planos de Governo e registrados na Justiça Eleitoral, passando pelas peças 

orçamentárias obrigatórias (PPA, LDO e LOA) e em alguns casos pelo Programa de Metas, 

obrigatório para os municípios que assim a lei municipal determina ou facultativo para os 

que vislumbram uma gestão mais eficiente, chegando às ações e programas que são 

executadas cotidianamente.  

A conexão entre tais elementos é fundamental para a busca da eficiência do processo de 

gestão, portanto é necessário que se conheça cada um deles para se definir o modelo de 

gestão adequado ao município.  

Plano de Governo 

O Plano de Governo traduz exatamente o compromisso do candidato, por ocasião do 

processo eleitoral, com a sociedade para o atendimento das demandas locais.  

Durante o pleito eleitoral, os candidatos apresentam suas propostas à sociedade que, por 

meio das urnas, elegem aquela que consideram a melhor de todas.  

 Portanto, os eleitores elegem o Plano de Governo e não a pessoa do Prefeito, pelo menos é 
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assim que deve ser o processo eleitoral num regime democrático.  

Partindo-se desse princípio, temos no Plano de Governo a base estruturante de toda a gestão 

nos quatro anos seguintes ao da eleição. Via de regra, os Planos de Governo são 

protocolados na Justiça Eleitoral para poderem ser acompanhados e cobrados pelo povo.  

O Plano de Governo, por ser elaborado antes da posse do candidato eleito, não segue 

necessariamente a lógica da gestão pública, principalmente no que tange as questões 

orçamentárias. Por isso, torna-se necessária a adequação do referido programa à lógica do 

modelo da gestão a ser implantada.  

Não existe um padrão de Plano de Governo a ser seguido, até porque não existe previsão de 

punição na Lei Eleitoral pela falta de entrega do programa pelo candidato.   

Espera-se que o Plano de Governo tenha no mínimo um conjunto de ações definido por áreas 

e categorias, se possível já com indicadores e metas, onde a população possa avaliar as 

intenções e o conhecimento do candidato sobre o município.  

Uma vez eleito, o candidato deverá sistematizar o seu Plano de Governo, transformando-o 

em um plano estratégico para o seu mandato, hoje de quatro anos. A melhor forma de fazê-lo 

é o Programa de Metas.  

Programa de Metas  

O Programa de Metas em geral não é obrigatório, salvo no caso dos municípios que tem lei 

específica para sua implantação, mas pode ser uma valiosa ferramenta de gestão.  

 O Programa de Metas, se bem elaborado, poderá transformar todos os compromissos de 

campanha, apresentado no Plano de Governo em ações e programas estruturados e com 

indicadores e metas que possibilitem seu acompanhamento e com gestão do conhecimento 

bem engendrada.  

 Na elaboração do Programa de Metas deverão ser contempladas todas as propostas do Plano 

de Governo e nessa hora é que a “Alta Gestão”, equipe estratégica do governo, deverá definir 

as prioridades, de acordo com a capacidade financeira/orçamentária do município   

É sabido que nem tudo o que se promete, ou se compromete, durante a campanha eleitoral é 

possível de se realizar, por vários fatores, mas principalmente por que os recursos são 

escassos. Por isso mesmo, para uma gestão de alto desempenho, um Plano de Governo 

deveria ser elaborado de forma que pudesse ser traduzido num programa de metas factível, 

evitando-se assim o argumento de que “promessa eleitoral é promessa eleitoral!”, muito 

comum aos políticos que pautam sua gestão no engodo eleitoreiro e independente do respeito 
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aos princípios da administração pública.  

Pode-se dizer, então, que o Programa de Metas é a sistematização do Plano de Governo, mas 

ainda, no horizonte do longo prazo, que deverá sofrer um ajuste fino por ocasião da 

elaboração do PPA, peça orçamentária obrigatória a todos os municípios.  

PPA – Plano Plurianual  

O PPA é uma peça obrigatória, mas que para o gestor contemporâneo deve ser encarado 

como uma ferramenta de gestão estratégica. Nele serão apresentadas as diretrizes, metas e 

métricas, bem como os indicadores de todos os programas e ações do Governo para o 

quadriênio.  

O PPA deve guardar relação estreita com Plano de Governo e o Programa de Metas, já 

iniciando a quantificação e priorização dos programas e ações em cada um dos quatro anos 

do governo.  

Ele será referência para a elaboração da LOA, cujo objeto se restringe a um único exercício 

fiscal.  

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentária  

A LDO ou Lei de Diretrizes Orçamentária, como o próprio nome define, é o Ato Normativo 

que dá o direcionamento para a elaboração, acompanhamento e execução orçamentária, nela 

devem conter todas as diretrizes necessárias à boa gestão do orçamento público.  

Esta lei apresenta o conjunto de metas e prioridades da administração pública, incluindo as 

despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, e servirá de base para a 

elaboração da LOA - lei orçamentária anual, também nela constarão as alterações na 

legislação tributária e a política de aplicação financeira oficiais de fomento.  

A LDO deverá ser elaborada em consonância com o Plano de Governo, Programa de Metas e 

o PPA, é um dos principais instrumentos orçamentários para que se aplique o Princípio da 

Legalidade na execução orçamentária.   

Enquanto o Plano de Governo, Programa de Metas e PPA tem vigência de quatro anos, a 

LDO e a LOA são anuais, o que faz com que sejam instrumentos de ajustes das peças 

plurianuais para aplicação no exercício seguinte ao de sua promulgação.  
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LOA – Lei do Orçamento Anual  

Anualmente o Chefe do Executivo deverá publicar a Lei de Orçamento Anual, também 

conhecida como LOA. É na LOA que estão detalhadas todas as ações do Governo para o ano 

a que se refere.  

É a mais detalhada e individualizada das informações orçamentárias decorre do PPA, estima 

as Receitas e fixa os gastos para o exercício seguinte ao que é promulgada.  

Na elaboração da LOA muitos cuidados devem ser tomados e muitos mitos devem ser 

evitados. O Capítulo que tratará do Orçamento Público o faz não só sob a ótica da legalidade 

e da tecnicidade, mas também das questões gerenciais, que certamente devem ser observadas 

pelas melhores práticas em gestão pública.  

Equilíbrio entre o compromisso político e as questões técnicas e legais.  

Como pode-se observar, para que se possa fazer uma gestão de qualidade e com 

sustentabilidade é indispensável que exista um conexão entre todas as peças, orçamentárias 

ou não orçamentárias.  

Para tanto, é fundamental a utilização dos recursos tecnológicos, humanos e financeiros, 

assim entendidos TIC, capacitação constante da equipe e adequação do orçamento.  

Porém até o momento analisamos apenas o ambiente interno, ou o micro ambiente da gestão, 

não podemos nos esquecer que, assim como na iniciativa privada, a gestão sofre influências 

externas.  

A figura 04 mostra o Macro Ambiente da Gestão Pública Municipal de Alto Desempenho, e 

todas as forças que exercem influência no modelo da gestão. Observa-se que toda aquela 

sinergia apresentada anteriormente é necessária para suportar a pressão do ambiente externo, 

senão vejamos:  

Nos deparamos com um ambiente que podemos chamar de Ambiente Técnico/Jurídico, que 

está composto pelo arcabouço legal, onde temos determinações, vedações e imposições 

legais que restringem a ação do Gestor Público.  

Podemos citar a Constituição Federal, a famosa Lei 8.666/93, Lei das licitações, a Lei 

4.320/64, Lei do Direito financeiro e Orçamentário, a Lei Complementar 101/200 ou LRF, 

Lei de responsabilidade fiscal, entre outras e toda a legislação própria dos municípios.  
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Ainda nesse ambiente temos a presença atuante dos órgãos de fiscalização e controle, onde 

nos deparamos com os Tribunais de Contas, do Ministério Público, das Câmaras de 

Vereadores e demais conselhos e órgãos de fiscalização.  

Muitas vezes somos pressionados por tais órgãos, por interpretações equivocadas e ações 

autoritárias, que somente poderão ser contestadas se estivermos preparados tecnicamente 

para responder.  

Por outro lado, encontramos o Ambiente que chamaremos de Sócio/Político onde 

encontramos outros atores, de um lado a sociedade e suas demandas e necessidades, as 

ONGs, organizações não governamentais e representantes das mais diversas categorias e do 

outro os atores políticos, representados pelos eleitores, compromissos de campanha e até 

mesmo a oposição.  

Este ambiente exerce forte influência, assim como o Técnico/Jurídico, pois suas pressões 

remetem imediatamente aos impactos na reeleição, ou não.  

Figura 04: Macro Ambiente da Gestão Pública Municipal de Alto Desempenho. 

  

 



NESAP – V. 2 | Nº 2 | 2020 

84 

 

 

Fonte: Galvão, Paulo Roberto 

A busca pelo equilíbrio do compromisso político e as questões técnicas e legais passam 

inevitavelmente pelas questões que surgem do Macro ambiente. Para que se possa minimizar 

os impactos de tais questões o Chefe do Executivo deve se preocupar com os mínimos 

detalhes, a começar pela escolha de sua equipe.  

É sabido que durante o processo eleitoral, até por força do nosso modelo, existem alianças 

políticas necessárias ao fortalecimento das campanhas e que depois de eleito o Prefeito sofre 

pressões por cargos na Administração.  

Em primeiro lugar devemos diferenciar alianças de conchavos, vez que o primeiro presume-

se alinhamento dos valores e o segundo sugere acordos escusos, conspirações. Bem, 

admitamos que Prefeito eleito tenha feito alianças com partidos de sua base e que tal aliança 

prevê a cessão de determinados cargos aos partidos aliados.  

Caberá ao Prefeito avaliar quais serão os cargos e as condições para que os partidos os 

ocupem. As chamadas Secretarias Meio, por exemplo, por sua natureza, devem ser ocupadas 

por técnicos, é recomendado que a Secretaria de Negócios Jurídicos seja ocupada por um 

Advogado, a Secretaria de  

Finanças/Fazenda deve ser ocupada por um Contador ou um Economista, a Secretaria de 

Administração por um Administrador e assim sucessivamente.  

Também nas áreas fins, como Saúde, Obras, Educação e Esportes, por exemplo, os chefes 

das respectivas Pastas devem estar capacitados e habilitados profissionalmente para assumi-

las.  

A escolha de pessoas não habilitadas e capacitadas, por critérios meramente políticos, para 

cargos estratégicos poderá por em risco o sucesso da gestão e até mesmo a possibilidade de 

reeleição do Prefeito.  

Outro fator crítico de sucesso, ou de insucesso, do modelo de gestão é a adesão incondicional 

do Prefeito ao modelo escolhido, pois dele dependerá todo o esforço político para aprovações 

de projetos de lei na câmara dos vereadores, quando necessário.  

Ainda nessa linha, o Prefeito deve estar consciente de que decisões como Transparência, 

Controle Interno, segregação de funções, uma vez adotadas serão a marca do governo e 
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deverão ser levadas a cabo, em detrimento de qualquer outro interesse.  

Finalizando, outro aspecto importante é a separação das ações/programas de Governo das 

ações/programas de Estado. Isso deve estar muito claro, tanto para a Alta Gestão como para 

os demais atores da Administração Pública, pois o Governo é importante, mas transitórios e 

o Estado é perene.  

Nova Contabilidade Pública: CASP- Contabilidade Aplicada ao Setor Público  

A Contabilidade no Brasil sofre um processo de internacionalização desde 2007, com a 

promulgação da Lei 11.638 em 28 de dezembro de 2007 que alterou a Lei das Sociedades 

por Ações (Lei das S/A), harmonizando os procedimentos contábeis aplicados a tais 

empresas e ainda, as Sociedades por  

Cotas de Responsabilidade Limitada (Ltda) de grande porte, às Normas Internacionais de 

Contabilidade (IFRS – Internacional Financial Reporting Standards).  

Segundo as autoridades contábeis brasileiras, o objetivo era de que se diminuíssem as 

diferenças entre as Demonstrações Contábeis das empresas sediadas no Brasil e suas sedes 

em outros países, diminuindo-se assim os custos de conversão de demonstrações e relatórios 

contábeis, além de expor, de forma mais transparente, dando comparabilidade à situação 

patrimonial, econômica e financeira das empresas brasileiras para, assim, permitir melhor 

análise e potencializar o aumento de investimentos estrangeiros nas empresas e em novos 

negócios no Brasil.  

Neste ambiente da Contabilidade Internacional o governo brasileiro procurou incluir também 

a Contabilidade Aplicada ao Setor Público, para, da mesma forma, procurar atrair 

investimentos internacionais na aquisição de títulos da dívida pública e incentivar outros 

investimentos internacionais no setor público brasileiro, como por exemplo as parcerias 

público privadas (PPP´s).  

Além disso, a “Nova Contabilidade Pública” busca aumentar a transparência, o controle 

social e melhorar o processo de tomada de decisão com base efetiva na Contabilidade dos 

órgãos públicos, pois até então, os poucos relatórios gerenciais emitidos se limitam as 

questões orçamentárias/financeiras.   

O Modelo de contábil atual retrata um ambiente que não vislumbra a importância de 

evidenciação do patrimônio público, o que limita a capacidade de gestão à questão fiscal, 
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nesse ambiente um prefeito pode administrar bem um orçamento do ponto de vista fiscal e 

não melhorar a prefeitura sob o aspecto patrimonial, não faz investimentos, não renova os 

equipamentos públicos, mas pode ser bem avaliado, só gastou o que arrecadou, contudo, isso 

é parte do processo de uma boa gestão municipal.   

Um prefeito que não melhora o patrimônio público não poderia ser considerado um bom 

gestor. Por isso é tão importante se avaliar a gestão de forma integral, para tanto, faz-se 

necessário evidenciar as evoluções patrimoniais, mas de forma correta, por meio de uma 

Contabilidade adequada ao tratamento do patrimônio público, partindo-se de uma avaliação 

patrimonial inicial e a partir disso, estabelecer um novo parâmetro de informações, inclusive 

para melhorar a qualidade da sua tomada de decisão.  

Orçamento Público Municipal sob a ótica da gestão   

 O Orçamento Público tem sido visto pelos gestores públicos muito mais como uma peça de 

obrigatoriedade legal do que como uma peça gerencial, capaz de melhorar o desempenho de 

sua gestão e o processo de tomada de suas decisões. Vamos utilizar como premissa que o 

orçamento tratado neste tópico é a LOA - Lei Orçamentária Anual, vez que o processo 

orçamentário público, já evidenciado, possui várias fases.  

O orçamento em geral deve ser a peça, ou instrumento de gestão, que valida, confirma e 

traduz o planejamento estratégico da organização em valores, visto que, a alta administração 

pode estabelecer um objetivo estratégico e este, diante da realidade orçamentária da 

organização, pode ser totalmente inviável.  

Tais questões no ambiente da gestão pública são muito frequentes, pois o prefeito, durante 

sua campanha estabelece várias promessas, que mais tarde, ao assumir o cargo pelo qual foi 

eleito, se transformam em prioridades de governo, as quais envolvem, na maioria das vezes, 

disponibilização de recursos orçamentários, mesmo porque, não se pode executar programas 

que necessitem de recursos financeiros, sem que o mesmo esteja explicitamente evidenciado 

no conjunto de peças orçamentárias (PPA, LDO e LOA).   

Contudo, a simples vontade de se fazer algo ou ainda que, de forma mais estruturada, se 

elabore um planejamento estratégico, a realização vai depender da sua viabilização e 

tradução orçamentária, para que se possa atingir o objetivo pretendido e é diante desse 

ambiente que muitos gestores públicos, se veem numa realidade dura das finanças públicas 

municipais, nem sempre o desejado e prometido é possível, sob a perspectiva orçamentária.  
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Não é raro na administração municipal os embates entre os gestores das secretarias fins com 

o secretário de fazenda/finanças que tem a responsabilidade, inerente, de melhor administrar 

os recursos financeiros disponíveis, sob risco de, ao atender todas as vontades secretariais, 

gerar déficits orçamentários e financeiros que podem resultar na reprovação das contas 

municipais e tornar o prefeito inelegível, ou em casos extremos leva-lo a responder por um 

crime fiscal.  

Sendo essa a realidade de muitas prefeituras municipais, o orçamento acaba sendo tratado 

como um obstáculo à gestão e não como uma ferramenta de gestão. Para diminuir ou reverter 

essa situação, o orçamento deve ser visto como um facilitador de decisões e não como um 

limitador de gestão, o que tem sido um grande desafio para os secretários de 

fazenda/finanças, visto que muitas vezes não há pessoal qualificado o suficiente para lhe dar 

informações confiáveis e úteis para a tomada de decisão.  

O problema maior está na sua elaboração quando o mesmo é elaborado pela Contabilidade 

sem que seja revisado pelas secretarias, isto ocorre devido a um eloquente motivo: as 

secretarias querem cada vez mais verbas para efetivar suas ações governamentais, as quais 

deveriam estar alinhadas ao plano de governo, plano de metas, PPA e LDO, conforme já 

visto anteriormente, mas que, devido ao desejo de se fazer uma boa gestão, acabam 

exagerando em seus orçamentos secretariais.  

O primeiro passo a ser dado seria o de discutir com a população por meio de audiências 

públicas, independentemente se esta participará ou não. Não se pode achar que, por conta da 

baixa ou nenhuma procura da população em participar das audiências públicas de discussão 

do orçamento, que não esta não deva ser ouvida, o que obviamente necessita ser em horários 

e dias adequados e nunca em horários comerciais.  

Outro fator importante para o sucesso das audiências públicas de orçamento seria apresentar 

uma prévia dos programas prioritários, sob a perspectiva definida em peças anteriores: PPA, 

Plano de Metas, LDO, as quais já passaram pelo mesmo processo de audiências públicas e, 

portanto, já estão previamente definidas, necessitando de ajustes ao cenário mais próximo do 

momento quando da discussão da Lei Orçamentária Anual.  

O segundo passo, após ouvir os anseios da população seria reunir os secretários e prefeito 

para efetuar a divisão do “bolo” e entregar a fatia que cabe a cada uma das secretarias, mas 

de forma que fossem contemplados todos os programas de governo prioritários, baseados nas 

audiências públicas, para o período a que se refere o orçamento. O “bolo” na verdade seria o 
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potencial de arrecadação do órgão de forma muito realista e com base nos cenários: 

econômico, político, tributário, social e outros que possam influenciar a arrecadação do 

órgão.  

A partir dessa realidade de previsão de receitas, começariam a distribuição do bolo, mas 

sempre com base nos valores atuais de gastos com o custeio, principalmente de pessoal, 

previdenciário, contratuais e de obrigações em relação à diminuição da dívida pública 

consolidada, além das prioridades estabelecidas pelas peças anteriores (PPA, Plano de Metas, 

LDO).  

Assim os valores disponíveis após a exclusão dos valores já comprometidos, deveriam ser os 

de investimentos ou ampliação de gastos com custeio, sempre alinhados com as prioridades 

de governo e não de um secretario ou outro, principalmente aqueles que em ano eleitoral 

querem utilizar-se da máquina pública para fazerem suas campanhas, executando gastos que 

politicamente lhe dão notoriedade em detrimento muitas vezes de um plano político muito 

maior, pelo qual o prefeito foi eleito, colocando em cheque, em muitos casos, o respeito aos 

princípios da administração pública, em especial os da efetividade, moralidade e em alguns 

casos até mesmo da legalidade.  

Em síntese o orçamento deveria ser o do governo e não do secretario, contudo, as 

informações orçamentárias devem ser muito ajustadas, para não se correr o risco de se 

exagerar na previsão de valores já comprometidos, como é o caso de despesas com pessoal e 

custeio, tomando 100% dos recursos disponíveis, sem que haja espaço para investimentos, 

comprometendo a credibilidade dos valores apresentados, abrindo margem para 

questionamentos e dúvidas que podem colocar em cheque todo o plano de governo.  

Transparência na Gestão Pública Municipal   

A Transparência Pública deve ir além dos preceitos legais, embora esses tenham que ser 

cumpridos, por força de princípios como o da legalidade e da vinculação administrativa.  

Portal da Transparência  

O Portal da Transparência é uma obrigação legal para todos os órgãos públicos, no entanto, 

embora o termo utilizado seja “Transparência”, pode-se observar que a obrigatoriedade 

muitas vezes se limita a dar publicidade a dados ou informações, vez que os conteúdos 

publicáveis são disponibilizados em linguagem técnica que requer dos usuários alto grau 

conhecimentos relacionados à gestão pública, em particular às Normas Brasileiras de 
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Contabilidade Aplicadas ao setor Público – NBCASP.  

LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal e LAI - Lei de Acesso à Informação  

A LRF, ou Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, 

estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.  

Embora o § 1o do Artigo1o da referida lei, preveja explicitamente a questão da transparência:  

  § 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada 

e transparente, (grifo nosso) em que se previnem riscos e corrigem 

desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o 

cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a 

obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, 

geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, 

dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por 

antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a 

Pagar.  

O texto da lei trata com mais veemência questão como diretrizes orçamentárias; orçamento 

anual; execução do orçamento e cumprimento de metas; previsão da arrecadação; renuncia 

de receita; geração de despesa; despesas obrigatórias de caráter continuado; limites de 

despesas com pessoal, pagamento da dívida pública e respectivos juros e operações de 

crédito; entre outros, destinando apenas os Artigos 48 e 49 à questão da transparência.  

Nota-se que, em função da pouca ênfase às questões da transparência pela LRF, fez-se 

necessária a promulgação da Lei Complementar 131/2009, com o objetivo, ainda que 

modesto de ampliar os efeitos legais da “transparência pública”. Neste contexto criava-se a 

exigências mínimas de se dar publicidades aos atos praticados pelos gestores públicos, o que 

seria ampliado em 2011 com a chamada Lei de Acesso à Informação, lei 12.527/2011.  

A LAI - Lei de Acesso à Informação, de certa forma, traz uma contribuição ao processo da 

transparência pública, vez que inova ao estabelecer a obrigatoriedade da publicidade dos atos 

públicos, tanto na forma passiva como na forma ativa.  

A referida Lei traz como grande avanço a publicidade como preceito geral e o sigilo como 

exceção, a obrigatoriedade da utilização de recursos tecnológicos como forma de se 

fomentara cultura da transparência e a garantia de uma linguagem fácil, acessível e célere.  
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Conforme já mencionado, a LAI impõe ao agente público a obrigatoriedade da divulgação 

das informações nas forma Ativa e Passiva, cujas definições são:  

• Transparência ativa   

É a divulgação de informações à sociedade por iniciativa do próprio setor público, que se 

antecipa e torna públicas as informações, independente de requerimento, utilizando 

principalmente a Internet. Exemplo: portais eletrônicos dos órgãos, portais de transparência 

etc.   

• Transparência passiva   

É a divulgação de informações públicas em atendimento às solicitações da sociedade. 

Exemplo: quando uma pessoa solicita informações a um Ministério sobre quanto foi gasto 

com a reforma de sua sede no último ano. Fonte: CGU, curso de Leia de Acesso à 

Informação, módulo II, disponível em: 

<file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Meus%20documentos/ 

Downloads/vers%C3%A3o%20final_EAD2.pdf> 

Nota-se que a LAI amplia o horizonte de transparência, em relação à LRF, pois possibilita ao 

cidadão o acesso a todas as informações que ele desejar, salvo os caso de sigilo,cuja negativa 

deverá ser justificada nos termos da Lei.  

Essas informações não se restringem às informações financeiras/orçamentárias, podendo ser 

de qualquer natureza, como por exemplo: acesso a contratos, resultados de auditorias, 

programas, projetos, ações, patrimônio etc.  

A ideia é demonstrar que existe a obrigatoriedade legal da transparência, porém o 

cumprimento da lei não garante ao cidadão que ele terá o conhecimento pleno do 

funcionamento da máquina pública.  

Num modelo de Gestão Pública Municipal de Alto Desempenho, a Transparência Pública 

deve ser tratada de modo a possibilitar a qualquer cidadão o acesso às boas práticas da 

Governança Corporativa Governamental.  
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TEORIA DA AGÊNCIA PÚBLICA / GOVERNAMENTAL.  

A Teoria da Agência Pública/Governamental trata da convergência entre o interesse da 

Sociedade, a visão administrativa de Estado e a visão administrativa de Governo, quando do 

ciclo governamental, nos ambientes da administração pública: finanças; educação; saúde; 

obras; transporte; resíduos sólidos; esporte e turismo; bem estar social; jurídico; assessorias 

de governo e demais áreas e entidades governamentais.  

O ciclo governamental deve ser exercido com inteligência governamental para lidar com a 

Agência Pública/Governamental, com foco na conquista de mentes e de corações da 

sociedade, da população, de políticos, das equipes de governo e de servidores públicos de 

carreira, ou seja, a equipe de Estado.  

A metodologia da gestão governamental, com o uso das ferramentas tecnológicas adequadas 

e conformadas pelos parâmetros da cultura organizacional, governamental, funcional e 

comunitária, visa à máxima sintonia entre os elementos: interesse da População, visão 

administrativa de Governo e visão administrativa de Estado - o ciclo governamental em ação.  

Os fundamentos e as práticas do ciclo administrativo (ciclo PDCA) exercidos nos diversos 

níveis organizacionais/governamentais são indispensáveis para lidar com a teoria da Agência 

Pública/Governamental.   

A gestão governamental e a auditoria da gestão governamental devem ser praticadas com 

metodologias de trabalho, focadas na teoria da Agência Pública/Governamental, delineada 

conforme o interesse da sociedade a cada ciclo governamental, o comportamento 

profissional/funcional e a cultura organizacional/governamental.  

A Qualidade e a Sustentabilidade dos Interesses da Sociedade movem a Democracia do 

Século XXI. A mudança do interesse da sociedade e consequente mudança governamental 

são inexoráveis, nas democracias do século XXI, ao que podemos chamar de: a teoria 

Agência  

Pública/Governamental em ação.  

A figura III.1 – O Campo de Trabalho da Inteligência Governamental – A Conquista de 

Mentes e de Corações, estrutura o ambiente da Teoria da Agência Pública/Governamental.  
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A tecnologia da informação (TI) é o tecido que viabiliza os projetos baseados na teoria da 

Agência Pública/Governamental, com a utilização de sistemas de informações e banco de 

dados da inteligência governamental. Trata-se de ferramenta indispensável para execução, 

acompanhamento e análise de todos os processos.  

Fazendo-se uma analogia entre a teoria da Agência Privada e a teoria da Agência 

Pública/Governamental, a população desempenha o papel de acionista, investidor ou 

provedor financeiro, a equipe do novo governo corresponde à alta administração da empresa 

privada e o corpo de servidores públicos espelha o conjunto de profissionais do negócio 

privado. Dessa forma, devem-se visualizar os stakeholders governamentais à semelhança dos 

stakeholders privados.  

Da mesma forma, a Governança/Transparência Governamental, como fundamento da Teoria 

da Agência Pública/Governamental, deve demonstrar o Interesse da População como objeto 

dos Stakeholders Governamentais.  

Considerações Finais  

Conforme se pôde observar é imperiosa a necessidade de profissionalização da Gestão 

Pública, em particular a municipal.  

A aplicação de conceitos de gestão, há muito utilizados na iniciativa privada, adaptada à 

realidade de gestão pública, é o caminho mais curto para o processo de profissionalização da 
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gestão, acompanhado de um programa de capacitação continuada.  

O cenário sócio/político atual clama pela Governança e pelas boas práticas da gestão, da 

mesma forma a legislação vigente e os órgãos de fiscalização externa obrigam os gestores a 

se adequarem à nova realidade.  

Fatores como: ambiente organizacional; qualidade dos serviços públicos; sustentabilidade 

municipal; Teoria da Agência Pública/Governamental; Controle Interno; Nova Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público etc. compõem o Universo da Gestão Pública Municipal de Alto 

Desempenho.  

Ao longo do artigo, se pôde verificar que, para se alcançar o alto desempenho na gestão 

pública, é fundamental a busca do equilíbrio entre os interesses da  

População,  do  Governo  e  do  Estado  (a  Teoria  da  Agência  

Pública/Governamental em ação) e que o mecanismo a ser utilizado para a busca de tal 

objetivo é a escolha de um modelo de gestão adequado (a Eficiência da gestão pública em 

ação).  

É inevitável a implantação do uso da TIC (Tecnologia de Informação e  

Comunicação) aliada à qualificação profissional dos servidores, sejam eles de carreira ou em 

cargos em comissão.  

A utilização de indicadores (monetários ou não monetários, de desempenho e de falha), para 

o monitoramento dos objetivos, das metas e principalmente dos compromissos assumidos no 

Plano de Governo, é imprescindível, na busca da Efetividade da gestão.  

A entrega à população de serviços de qualidade, a redução das carências públicas e das 

necessidades fundamentais (saúde, educação, segurança, mobilidade urbana etc.), com um 

alto grau de satisfação dos munícipes, dará à gestão pública municipal a Eficácia desejada.  

No entanto, para o fiel cumprimento destes três Princípios da Administração Pública 

(Eficiência, Eficácia e Efetividade) é necessário que se cumpra outros Princípios como os da 

Transparência; da Moralidade; da Impessoalidade; da Economicidade e o da 

Legalidade.  

Dessa forma, a implantação, de fato e de direito, de um Controle Interno, com estrutura de 
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Estado e não de Governo, é o melhor caminho, pois um órgão de fiscalização, orientação e 

controle, com autonomia e independência (como preconizam a Constituição Federal e a 

Legislação aplicável ao assunto) pode ser a principal ferramenta para o gestor público 

avaliar, monitorar e corrigir as ações e omissões de seu governo.  

Observa-se que o anseio da população por Gestores éticos, transparentes e austeros, caminha 

para ser atendido, pois a legislação vem exigindo do Poder Público ações que convergem 

com tal desejo, alguns exemplos são: a LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal; a LAI – Lei de 

Acesso à Informação; LTP – Lei da Transparência Pública; a LAC – Leia Anti Corrupção e a 

LFL – Lei da Ficha Limpa.  

Existe, ainda, a grande contribuição das NBCASP (Normas Brasileiras de  

Contabilidade Aplicadas ao Setor Público), que revolucionaram a Contabilidade Pública, 

levando-a de um patamar burocrático de uso estritamente financeiro/orçamentário para uma 

aplicação de controle patrimonial e, principalmente, gerencial.  

A obrigatoriedade da implantação de um sistema integrado de custos e da reavaliação e do 

controle patrimonial são fundamentais para a geração de informações gerenciais.  

De posse de tais informações o Controle Interno pode transformá-las em conhecimento, 

dando a elas inteligibilidade e aplicabilidade, que poderá e deverá ser explicitado, tanto aos 

gestores como aos demais interessados, os  

“Stakholdes” (servidores, população em geral, ONG’S etc), atingindo-se assim um grau de 

Governança Pública/Governamental compatível com o direito e o desejo da Sociedade.  

É claro que para isso será necessário, além de vontade política, a quebra de paradigmas, a 

mudança de cultura e investimentos em recursos humanos e tecnológicos.  

O artigo não pretende esgotar o assunto, nem tampouco criar um “manual das melhores 

práticas da gestão pública municipal”. O objetivo maior é o de convidar o leitor à reflexão 

sobre um tema da mais alta relevância para o futuro das instituições públicas do país, em 

particular as municipais.  

Aqui foram abordadas ferramentas já conhecidas pela administração pública, mas 

principalmente ferramentas que são testadas e aprovadas pela iniciativa privada e que devem 

ser levadas a efeito na gestão pública. Com isso, os autores esperam que a presente obra 
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traga uma grande contribuição na evolução dos processos de gestão pública municipal de 

nosso país.  
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Resumo: Com o presente artigo busca-se refletir sobre a escassez de ações voltadas a um 

desenvolvimento educacional que não é restrito ao ensino formal, bem como as 

possibilidades que este viés educativo apresenta para a capacitação de profissionais públicos. 

Objetiva-se, a partir deste debate, analisar distintos métodos de desenvolvimento e formação 

de gestores públicos. Para tal, será apresentado um estudo de caso sobre as metodologias 

empregadas pelo Instituto Brasileiro de Educação em Gestão Pública, uma instituição do 

terceiro setor voltada à aprendizagem de profissionais do serviço público. Procura-se, com 

isto, mapear os conteúdos que são oferecidos a profissionais atuantes na Gestão Pública, bem 

como as necessidades de treinamento que são elencadas por estes educandos.  

 

Palavras-chave: Gestão Pública; Educação; Desenvolvimento; Formação de Gestores 

Públicos.   

 

Introdução 

Uma das características nacionais mais evocadas pela Ciência Política brasileira é a 

discrepância entre leis e costumes. É um consenso para os estudiosos que o país se 

caracteriza, em contextos diversos, por ter garantias legais que não são efetivadas na prática. 

Isto já foi objeto de discussão de diferentes pesquisadores debruçados em distintas temáticas: 

de Victor Nunes Leal (1948) ao discorrer sobre um direito ao voto corrompido pelo 

coronelismo a Sueli Carneiro (2003) e Lilia Schwarcz (2019) ao explicitarem a negação da 

cidadania em função da ascendência racial e/ou do gênero. 

Imerso neste cenário - em que aquilo que consta na Constituição não necessariamente ocorre 

no mundo social - um dos fatores mais complexos de análise é a educação. Sabe-se que o 

desenvolvimento educacional é garantido por lei e por uma série de tratados internacionais, 

sendo até mesmo classificado como um direito humano (ASSEMBLEIA GERAL DA ONU, 

1948). No contexto nacional vê-se, no entanto, que para grupos sociais diversos o acesso à 

educação não é uma realidade.  

Os tópicos de discussão em torno da impossibilidade de desenvolvimento educativo 

costumam focar em dados sobre a inacessibilidade do ensino básico brasileiro. Neste sentido, 

torna-se importante salientar que, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 

Contínua do ano de 2018 (PNAD, 2018), o Brasil possui 11,3 milhões de analfabetos. A 

investigação ainda apontou que mais da metade dos brasileiros não concluiu o ensino médio: 

apenas 47,4% da população nacional havia finalizado os ciclos da educação básica em 2018. 
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Apesar de o foco sobre a discrepância entre o direito à educação e sua real acessibilidade 

estar no Ensino Fundamental e Ensino Médio, os últimos anos contaram com uma crescente 

discussão sobre o acesso ao Ensino Superior. Sobre esta temática, aponta-se o fato de que o 

reduzido número de formados em uma graduação é expressivo: segundo a Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílio Contínua do ano de 2016 (PNAD, 2016) apenas 15,3% dos 

brasileiros possui ensino superior completo. Na pós-graduação, este cenário se torna ainda 

mais crítico: em 2019 a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) emitiu um relatório apontando que o Brasil tem uma média dezesseis (16) vezes 

menor de pós-graduados do que os países da Organização. A tabela a seguir é elucidativa no 

que concerne a esta assimetria. 

 

ESTATÍSTICA: POPULAÇÃO PÓS-GRADUADA 

 Média: Brasil Média: Países da OCDE 

Mestrado Concluído 0,8% 13% 

Doutorado Concluído 0,2% 1,1% 

Tabela I: Estatística: População Pós-Graduada 

 

Os dados sobre a iniquidade do ensino formal brasileiro são, sem dúvidas, indicativos de 

uma forte problemática nacional. É, inclusive, esta inacessibilidade que justifica a 

necessidade da presente pesquisa. Com este artigo busca-se, no entanto, salientar outros fatos 

sobre a falta de acesso à educação que são comumente ignorados, tais quais:  

 

a) Falta de discussão e dados sobre o acesso a conteúdos educativos que não se 

restringem ao Ensino Básico ou Superior; 

b) Escassez de medidas de fomento e dados sobre uma proposta educativa que 

não se volte apenas à aplicabilidade mercadológica do conhecimento; 

c) Inacessibilidade de acesso a treinamentos por parte dos servidores públicos; 

d) Redução de uma educação voltada à Gestão Pública. 

 

Procura-se, ao destrinchar os referidos fatos, evidenciar que a educação brasileira não só é 

marcada pela inacessibilidade em seu estágio básico, como também possui em seu entorno 

um senso comum que não a vê como um processo permanente. Nesta lógica restritiva e 

etapista, trata-se o ensino como algo que teria uma idade, um período da vida e um local 

(escola ou faculdade) para ser acessado, sendo – por este motivo – inconciliável à realidade 

de grupos sociais diversos. Diante deste cenário, defende-se que a Gestão Pública é afetada 
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diretamente por esta lógica, uma vez que seu quadro de profissionais é comumente entendido 

como não dotado da necessidade de acessar qualquer medida educativa.  

Educação do Gestor Público: Um Panorama Geral 

Tratar do tema da Administração Pública pressupõe lidar com o grupo humano que a 

compõe: o servidor. Conforme exposto por Di Pietro (2010), os servidores podem ser 

agrupados em três categorias trabalhistas: 

O primeiro, dos servidores estatutários, titulares de cargos públicos, 

submetidos em lei a regulamentos estabelecidos pelas unidades da 

Federação; o segundo, dos empregados públicos subordinados às normas da 

CLT e ocupantes de emprego público, e o último grupo, dos servidores 

temporários contratados para exercer funções por prazo determinado. (DI 

PIETRO apud SANTOS RIBEIRO & MANCEBO, 2013:194).  

  

Apesar da evidente heterogeneidade social e de modelo contratual dos servidores, nota-se 

com frequência um estigma reducionista em torno de sua figura: 

Por público, considera-se tudo o que é ineficiente, associado ao 

desperdício, à corrupção, à falta de controle e coordenação, e o privado é 

apontado como o lugar de eficiência e de excelentes resultados. O serviço 

público carrega consigo características depreciativas atribuídas tanto aos 

órgãos em si quanto aos servidores que neles trabalham. (SANTOS 

RIBEIRO & MANCEBO, 2013:199). 

 

Diante deste cenário, em que o servidor público é estigmatizado e estereotipado como 

profissional avesso ao desenvolvimento, percebe-se que o discurso sobre a educação relativa 

ao aprimoramento no trabalho ocupa um lugar central. Afinal, na narrativa que tacha o 

servidor enquanto inapto e ineficiente, postula-se que o mesmo não possuiria motivação para 

aprimorar-se.  

Contrariando este discurso, uma série de estudiosos apresenta evidências de que tal categoria 

profissional anseia por formações que tornem seu trabalho mais eficiente. É o caso dos 

pesquisadores Aline Nunes e Samuel Lins (2009) que no artigo Servidores Públicos 

Federais: uma análise do prazer e do sofrimento no trabalho explicitaram, através de uma 

entrevista direcionada a um grupo de empregados públicos da esfera federal, que uma fonte 

de sofrimento laboral deste público seria o fato de serem alvo de preconceito. 

Simultaneamente, foi narrado como uma fonte de prazer laboral destes servidores o alcance 

de metas diante de situações desafiadoras.  

Tal pesquisa e o cotidiano na Gestão Pública já são capazes de evidenciar que os 

profissionais que prestam serviços públicos anseiam por capacitações e treinamentos que 

possam aprimorar seu trabalho. Diante deste dado, é necessário atentar-se a dois fatos:  
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a) Segundo a Vetor Brasil, o interesse pela carreira pública é crescente desde o ano de 

2013;41 

b) Segundo o centro de pesquisa RadarNE,42 metade de um grupo amostral de 

participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) do ano de 2019, afirmou 

pretender atuar na Administração Pública após concluir o Ensino Superior.  

 

Os dados apontados indicam que treinamentos e formações para servidores públicos não 

constituem somente uma necessidade atual, mas também futura. E tal premissa é verdadeira 

mesmo se uma proposta privatista reduzir o número de servidores, uma vez que tal redução 

não seria capaz de aniquilar a expressividade de uma categoria que possui cerca de 11 

milhões de profissionais atuantes.   

Para além disso, é preciso ter em mente que os métodos de ingresso na Administração 

Pública não são, por si só, capazes de dotar os servidores das competências necessárias para 

realizarem seu trabalho com confiança. Tal realidade é patente nos diferentes grupos que 

compõem o setor público.  

No caso de servidores concursados, faz-se necessário pontuar como são formulados os 

concursos públicos. A bibliografia especializada acostumou-se a apontar que o concurso é 

uma ferramenta que permite a redução do personalismo e do nepotismo. Para além disso, 

permite que sejam selecionados profissionais com as habilidades requeridas pela prova 

formulada para o cargo.  

Vale lembrar que este método para o ingresso no serviço público advém da própria ideia de 

Estado Democrático de Direito, uma vez que se pauta em princípios básicos da 

Administração Pública, tais quais os da legalidade, impessoalidade, moralidade e 

publicidade. Para além disso, é assegurado pela Constituição Federal, conforme consta no 

artigo 37 do inciso II: 

A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 

natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 

ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre 

nomeação e exoneração. (CF, 1988).  

 

Apesar do concurso público apresentar uma série de benefícios e historicamente representar 

uma otimização do processo de seleção dos profissionais que irão gerir demandas sociais 

diversas, é possível perceber que os mesmos não preparam ou instruem os candidatos acerca 

 
41 Retirado em <https://www.educamaisbrasil.com.br/cursos-e-faculdades/gestao-publica/noticias/gestao-
publica-cresce-o-numero-de-jovens-interessados-na-carreira> Data de acesso em: 18/02/2020.  
42 Retirado em <https://www.terra.com.br/noticias/dino/trabalhar-com-gestao-publica-e-visto-com-bons-olhos-
por-jovens-estudantes,f31906874fdd926426bdece529e2174cf4xnyatz.html> Data de acesso em: 18/02/2020.  
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das tarefas que irão exercer. Por este motivo, os ingressantes no setor público costumam se 

caracterizar pela alta qualificação em termos de educação, mas por constituírem um grupo 

sem expressivas possibilidades de aquisição de conhecimento sobre sua função. 

Esta problemática também atinge os servidores que ingressam na Gestão Pública através de 

cargos comissionados ou de processos eleitorais. Isto se torna visível pelo fato de que um 

servidor eleito não passa por cursos ou capacitações preparatórias que o dotem de maior 

confiança para realizar o trabalho que terá pela frente. Os servidores comissionados, do 

mesmo modo, podem possuir notório saber na área em que atuarão, mas não necessariamente 

foram preparados e informados sobre as especificidades desta área no contexto da 

Administração Pública.  

A situação do ingressante no setor público explicita a premissa que norteia o presente artigo: 

por não se aderirem com facilidade a uma visão etapista e formal do ensino, os servidores 

são, enquanto grupo social, frequentemente vistos como público que não precisaria adquirir 

mais conhecimento. Como já afirmado, tal visão restritiva ainda é acompanhada de um 

perverso estereótipo que engendra situações em que mesmo quando é reconhecida a 

necessidade de implantar medidas de educação para os profissionais públicos, estas são 

inviabilizadas ou contaminadas pelo estigma da falta de vontade.  

Defende-se que este estigma é capaz de afetar não somente o profissional a que diz respeito, 

como o próprio andamento do serviço público e, por conseguinte, a sociedade como um 

todo. A ideia de que o investimento em medidas de fomento à educação do servidor é 

desnecessário ou inócuo é responsável pelo reduzido número de formações e capacitações 

para este público – o que, por sua vez, pode gerar: 

• Entraves à inovação e engendramento de novos fluxos e tecnologias no setor 

público; 

• Impacto negativo na autoestima do gestor, seja em nível individual ou 

enquanto categoria profissional; 

• Erros operacionais pela falta de conhecimento sobre o padrão correto de 

trabalho; 

• Falta de consciência sobre a necessária sustentabilidade dos recursos públicos 

e uma gestão de gastos responsável; 

• Distanciamento entre o servidor e o cidadão impactado por sua prestação de 

serviço. 

Tais possibilidades já conseguem expor de maneira eficaz como o impacto da restrição 

educativa a este público produz efeitos socialmente preocupantes, mas torna-se importante 
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dar objetividade a estes dados. Afirmar que a falta de treinamento é responsável pelo 

aumento de erros operacionais pode parecer um tanto quanto subjetivo quando não é 

mapeada a magnitude destes erros e o impacto que os mesmos possuem na saúde mental do 

servidor e na qualidade de vida da população de modo geral. Por este motivo, abaixo elenca-

se algumas, dentre uma série de situações, que poderiam ser remedidas com medidas básicas 

de treinamento: 

 

a) Quem atua na área de licitações e contratos costumeiramente enfrenta dificuldades 

para a elaboração dos documentos necessários ao processo licitatório, tais quais os 

editais, termos de referência e memoriais descritivos. Duas situações emblemáticas 

são capazes de evidenciar como erros técnicos (e aparentemente pequenos) na citada 

elaboração podem ter consequências grandiosas. A primeira diz respeito à aquisição 

de câmaras para conservação de vacinas. Caso o gestor responsável pela elaboração 

do pedido desta compra pública não especifique que a câmara deve vir com um 

dispositivo de emergência que garanta o funcionamento do equipamento em caso de 

queda de energia, a empresa que vencer o processo licitatório disponibilizará à 

Administração Pública  uma câmara comum. Este erro frequente faz com que 

milhares de vacinas sejam perdidas em todo o Brasil quando há queda de energia 

elétrica.43 Outra falha emblemática que poderia ser remediada com medidas 

educativas diz respeito à fiscalização de contratos administrativos. Muitos gestores 

públicos enfrentam dificuldades para saber qual é o papel do fiscal de um contrato e 

como o mesmo deve ser rescindido em caso de descumprimento do acordo 

estabelecido. Neste sentido, é válido apontar que a falta de fiscalização de um 

contrato pode ser grave a ponto de poder passar despercebido que fatores do que foi 

acordado não são seguidos pela empresa vencedora do certame. É o que ocorre com 

frequência em relação à merenda escolar,44 uma vez que uma série de empresas não 

 
43 As notícias a seguir, publicadas em expressivos meios de comunicação, conseguem endossar tal 

problemática: 1) “Após falta de energia, quatro mil doses de vacinas serão descartadas em Serrana, SP”, 

disponível em: <https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2019/02/26/apos-falta-de-energia-quatro-

mil-doses-de-vacinas-serao-descartadas-em-serrana-sp.ghtml> Acesso em: 21/02/2020. 2) “Sem energia 

elétrica, 200 doses de vacinas são perdidas no Paraná”, disponível em: 

<http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2017/03/sem-energia-eletrica-200-doses-de-vacinas-sao-perdidas-no-

parana.html> Acesso em: 21/02/2020.  
44 As notícias a seguir, publicadas em expressivos meios de comunicação, conseguem endossar tal 

problemática: 1) “TCESP encontra novos problemas na merenda escolar oferecida aos alunos da rede 

municipal”, disponível em <https://www.tce.sp.gov.br/6524-tcesp-encontra-novos-problemas-merenda-

escolar-oferecida-aos-alunos-rede-municipal> Acesso em: 21/02/2020. 2) “MPF investiga empresa que fornece 

merenda em escolas de Mesquita, RJ”, disponível em: < http://g1.globo.com/rio-de-

janeiro/noticia/2015/09/mpf-investiga-empresa-que-fornece-merenda-em-escolas-de-mesquita-rj.html> Acesso 

em: 21/02/2020.  
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disponibiliza o cardápio que foi estabelecido no edital e provê aos alunos da rede 

pública alimentos que deveriam ser restritos em uma alimentação saudável, tais quais 

bolachas e sucos artificiais.   

 

b) Quem atua na área de gestão de pessoas e recursos humanos se depara com 

frequência com conflitos interpessoais ou com a impossibilidade de integrar de 

maneira assertiva novos servidores. Esta falta de preparo relacionada ao trato humano 

é visível pelo alto índice de evasão de pessoas com deficiência que ingressam no 

serviço público. Impossibilitadas de acessarem plenamente o trabalho ou alocadas em 

funções inadequadas a suas condições, uma série de pessoas com deficiência não tem 

condições de assumir o cargo para o qual foram contratadas. Diante deste cenário, é 

saliente o fato de que é raro que a Administração Pública tenha medidas educativas 

neste sentido ou conte com consultarias para a garantia da inclusão.  

 

Os dados apontados são capazes de embasar a premissa de que treinamentos, capacitações e 

outras medidas educativas são essenciais para a Administração Pública e possuem relevante 

impacto social. Diante deste cenário, faz-se necessário pontuar como se dá a educação hoje 

na Gestão Pública. Para tal, será apresentado um estudo de caso sobre um instituto do 

terceiro setor voltado à educação de gestores públicos: o IBEGESP.  

 

Análise de um Estudo de Caso: O IBEGESP   

O atual cenário nacional, marcado pelo recrudescimento do setor privado e pela mitigação da 

área pública, é crescentemente influenciado pela atuação do terceiro setor. Imerso neste 

contexto está o tema da educação para gestores públicos. A organização analisada neste 

estudo de caso – o Instituto Brasileiro de Educação em Gestão Pública (IBEGESP) – insere-

se, justamente, neste cenário. No site do instituto, a organização é apresentada da seguinte 

forma: 

 

O Instituto Brasileiro de Educação em Gestão Pública (IBEGESP) é uma 

Associação Civil Educacional e Científica sem fins lucrativos que surgiu 

com o objetivo de elevar os níveis de eficiência da Administração Pública 

por intermédio da capacitação e disseminação de boas práticas, 

promovendo a eficácia dos procedimentos internos e elevando o nível da 

prestação de serviços públicos aos cidadãos. Com sede em São Paulo, 

desde 2012 o IBEGESP atua em todo o território nacional difundindo sua 

missão: capacitar – com qualidade e excelência – funcionários de órgãos 

públicos ou de empresas privadas que se relacionam com o governo, 

proporcionando um trabalho mais eficiente capaz de formar um país 

melhor. Para tanto, valores como transparência, ética, credibilidade, foco 

em resultado e desenvolvimento de pessoas permeiam todas as atividades 



NESAP – V. 2 | Nº 2 | 2020 

103 

 

 

contempladas pelo Instituto. (IBEGEP, 2020).  

 

 

Nota-se que o IBEGESP se embasa em uma proposição do terceiro setor que se insere na 

área estatal. Diante deste fato, é interessante pensar no impacto que o Instituto teve na 

Gestão Pública ao longo dos últimos anos. Segundo relatórios emitidos pelo próprio 

IBEGESP, cerca de 20 mil gestores públicos ou profissionais que se relacionam com a 

Gestão Pública foram capacitados em seus treinamentos e formações.  

Neste sentido, é válido atentar ao fato de que o IBEGESP fornece há alguns anos soluções 

educacionais a organizações relevantes para a prestação de serviços públicos, como é o caso 

do Centro Paula Souza (CPS) – órgão responsável pela administração das Faculdades de 

Tecnologias (FATECs) e das Escolas de Tecnologias (ETECs) de São Paulo – e da Fundação 

Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem (FIDI) – organização responsável 

por prestar serviços médicos na área de radiologia do Sistema Único de Saúde (SUS) em 

mais de oitenta (80) unidades hospitalares e ambulatoriais dos estados de Goiás e São Paulo. 

Vale dizer que no Centro Paula Souza o IBEGESP já capacitou 13 mil profissionais e na 

Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem cerca de 2.500 

colaboradores.  

Outro dado expressivo acerca do alcance demonstrado pela organização analisada neste 

estudo de caso se refere ao fato de que 100 mil servidores já foram impactados por materiais 

formulados pelo IBEGESP. Tal número é calculado quando se leva em consideração o 

acesso ao website ibegesp.org.br, as visualizações no canal do youtube da organização e o 

número de seguidores nas redes sociais do Instituto. 

Tais dados são capazes de expor que o IBEGESP aparece como uma organização do terceiro 

setor com forte aderência a um modelo de prestação de serviços à Administração Pública. 

Diante deste fato, torna-se importante analisar as diferentes medidas educativas oferecidas 

pelo Instituto, sendo estas: 

 

• Cursos presenciais de treinamento e capacitação; 

• Cursos à distância de treinamento e capacitação; 

• Orientações profissionais dirigidas; 

• Orientações técnico-jurídicas; 

• Produção de conteúdo sobre Gestão Pública; 

• Consultorias técnicas. 

No que se refere aos cursos, sejam estes presenciais ou da crescente modalidade EaD, é 

válido pontuar que o IBEGESP já formulou cerca de 80 cursos ao longo dos últimos sete 
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anos, sendo que 40 estão na grade horária atual do Instituto. É interessante pensar, com isto 

em vista, em como se dá a separação temática destes cursos. O website do IBEGESP pontua 

que com base na experiência que o Instituto tem no trato com a Gestão Pública, foram 

mapeadas quatro (04) grandes áreas de estudo que abarcariam as principais necessidades de 

treinamento dos gestores públicos. São estas: 

 

• Administração Pública e Direito Administrativo; 

• Licitações e Contratos; 

• Administração e Finanças; 

• Gestão de Pessoas e Recursos Humanos.  

Dentro de cada uma destas macroáreas há uma série de cursos que, em sua maioria, possuem 

carga horária de 8 a 16 horas. No que concerne ao principal propósito deste artigo – o 

entendimento das atuais possibilidades de formação e desenvolvimento para gestores 

públicos – é interessante analisar o curso que o IBEGESP chama de “Formação de Gestores 

Públicos – FGP”. Nele se concentra uma série de conteúdos que buscam embasar de maneira 

variada, interdisciplinar e multifacetada o perfil do gestor. Contendo carga horária de 80 

horas e acontecendo quinzenalmente aos sábados, o curso possui a seguinte proposta 

programática: 

 

Imagem 1: Trilha de Aprendizagem do curso de Formação de Gestores Públicos 
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  Um dos aspectos mais relevantes para uma pesquisa na área da educação acerca da trilha de 

aprendizagem exposta, diz respeito ao caráter multidisciplinar que é esperado da formação 

em Gestão Pública. Nota-se que o Instituto apresenta uma proposta que está longe de 

segmentar áreas de conhecimento, buscando ampliar o leque de informações a que um gestor 

público tem acesso em sua área de atuação. 

Tal ideia de ampliação do conhecimento sobre distintos setores da Administração Pública é 

também visível na produção de conteúdo do IBEGESP. O Instituto disponibiliza uma 

plataforma online – chamada Radar IBEGESP – que apresenta conteúdos autorais sobre uma 

série de temáticas da Administração Pública. No website da plataforma, descreve-se que o 

objetivo da mesma seria descomplicar os fluxos de trabalho da Administração Pública. Vê-

se, neste sentido, a atuação de uma organização do terceiro setor que não se restringe à 

transmissão de conhecimentos socialmente compartilhados, mas também à construção de 

determinados conceitos e ideias sobre a Administração Pública.  

Este nível de impacto no processo profissional da Gestão Pública que o IBEGESP busca 

causar, explicita-se no caso das orientações dirigidas oferecidas pelo Instituto. Segundo a 

organização, estas são destinadas a profissionais que se sentem estagnados ou desmotivados 

na função que exercem, sendo focadas fortemente em técnicas próprias da área de recursos 

humanos e gestão de pessoas. 

Por fim, há - com um foco mais aliado a conhecimento técnicos e operacionais - a 

possibilidade de o Instituto oferecer orientações técnico-jurídicas aos gestores públicos. Tais 

orientações possuem um formato conectado à ideia de urgência, uma vez que respondem de 

forma online e em até 48 horas dúvidas enviadas por servidores através da plataforma Radar 

IBEGESP. Nota-se, deste modo, que a organização mescla uma abordagem sobre os aspectos 

humanos e técnicos da Administração Pública. 

Esta breve análise sobre o funcionamento do Instituto permite notar que contrariando um 

senso comum que desvincula a necessidade de educação aos profissionais da Gestão Pública, 

há medidas educativas direcionadas a este público-alvo que não se restringem aos órgãos 

públicos, mas também às organizações relacionadas às administrações nacional, estaduais e 

municipais. Apesar de estar atuando há menos de oito anos, percebe-se que a organização 

estudada já impactou um número relevante de servidores. Por tal motivo, faz-se essencial a 

análise do impacto deste tipo de Instituto na prestação de serviços públicos.  

  

Conclusões 

Com este artigo foi possível notar que medidas de educação e desenvolvimento direcionadas 

a gestores públicos são essenciais para uma prestação de serviços que impacte positivamente 
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a sociedade como um todo. Notou-se, no entanto, que apesar de seu caráter fundamental, a 

educação como um todo enfrenta uma lógica restritiva e exclusivista no cenário nacional, 

deixando de abarcar diversos grupos humanos. Com isto em vista, buscou-se apontar que um 

grupo de risco diante deste cenário é o dos profissionais do serviço público, uma vez que 

necessitam de treinamentos básicos que muitas vezes não são disponibilizados. 

A análise da escassez de soluções educacionais direcionadas à Gestão Pública propicia um 

mapeamento sobre a inserção do terceiro setor na prestação de serviços ao Estado. Isto se 

tornou visível através do estudo de caso sobre o Instituto Brasileiro de Educação em Gestão 

Pública, organização que evidencia tanto a necessidade de capacitação do servidor quanto 

um modelo de prestação de serviços educativos focado na interdisciplinaridade da carreira 

pública.  
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