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Cada grupo, após sua formação, tem
prazo mínimo de três meses e prazo
máximo de três anos para a execução
do projeto de pesquisa ou extensão.
Para isso, o Cefor oferece suporte
relativo a material bibliográfico e atividades de divulgação e registro dos
resultados das pesquisas.
Os projetos apresentados têm como
diretrizes o diagnóstico de dificuldades e a apresentação de soluções
para questões relativas à organização e ao funcionamento do Poder
Legislativo; a análise, a sistematização e o aprimoramento das práticas
do Poder Legislativo; e a ampliação do conhecimento produzido na
Câmara dos Deputados.

relatos de

pesquisa
Esta 3ª edição da Série Relatos de Pesquisa compreende trabalhos
sobre o processo legislativo e seus impactos na democracia, o orçamento e as políticas públicas, bem como os aspectos gerais da
Câmara dos Deputados. A seleção de textos mostra o pluralismo
do Poder Legislativo como instituição pública que influencia e é
influenciada pela sociedade na qual se insere.
Os artigos versam sobre: (1) registros de ações singulares e bem
marcadas de deputados federais para a consolidação da moderna
democracia brasileira; (2) a abrangência da atuação da Comissão
de Legislação Participativa (CLP); (3) o papel desempenhado pelos poderes Executivo e Legislativo na questão legiferante; (4) a
atuação estratégica do Estado em dois contextos: a política burocrático-monetária e a política externa brasileira; (5) a pluralidade da ação legislativa e os impactos do sistema orçamentário no
contexto da política do meio ambiente; (6) a dificuldade de identificação, com precisão, do montante dos recursos tranferidos
com base nos sistemas orçamentários e financeiros atualmente
utilizados pelo governo; (7) comparação entre o modelo de gestão
estratégica adotado pela Câmara dos Deputados e o implantado
pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais; (8) conceitos de diferentes espécies de informação legislativa e suas aplicações; e (9)
a relação entre a intenção dos servidores da Casa de participar de
programas ecológicos institucionalizados e a efetiva incorporação
ou não de valores representativos desses programas.

O Processo Legislativo, o Orçamento
Público e a Casa Legislativa

Os grupos de pesquisa e extensão
(GPEs) do Programa de Pós-Graduação do Centro de Formação,
Treinamento e Aperfeiçoamento da
Câmara dos Deputados (Cefor) têm
o objetivo de fortalecer e sistematizar os conhecimentos no campo do
Poder Legislativo.
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A obra amplia o debate sobre a atuação do Legislativo no contexto social, espaço ainda pouco visitado por pesquisas de caráter
acadêmico-científico.

Conheça outros títulos da Edições Câmara no portal da Câmara dos Deputados:
www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/publicacoes/edicoes

Capa_O processo legislativo e a casa legislativa.indd 1

o,
ativ e
l
s
i
Leg blico
o
s
s
Pú
iva
roce ento
t
P
a
l
O rçam
gis
e
L
oO
a

relatos de

Brasília, 2013

pesquisa

A Série Relatos de Pesquisa constitui
um mecanismo de comunicação da
plasticidade e dinamicidade do conhecimento, traduzidas nas diferentes formas de perceber o Legislativo.
Apresenta e delimita novos espaços
do Parlamento, promovendo a construção de novos olhares e a ressignificação de perspectivas, apontando
para o caminho da construção permanente de saberes sobre o Legislativo.
Essa postura implica, pela natureza
mesma do conhecer, a permanente
construção do próprio Parlamento e,
em consequência, a constatação espantosa de que constantemente estamos estudando um parlamento novo.
Esse conhecimento, gerado a partir
dos grupos de pesquisa do Programa
de Pós-Graduação do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados, de
certa forma, também é um conhecimento novo; tanto é que uma das conclusões apresentadas pelos integrantes de um desses grupos é exatamente
a de que o Poder Legislativo constitui
um “território a ser cartografado”, em
termos de pesquisa e sistematização
de conhecimentos legislativos.
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Os projetos apresentados têm como
diretrizes o diagnóstico de dificuldades e a apresentação de soluções
para questões relativas à organização e ao funcionamento do Poder
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Apresentação
O rico material que ora se apresenta consolida visões multifacetadas do Legislativo sob a ótica de grupos de pesquisa e extensão instituídos pelo Programa
de Pós-Graduação do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento
da Câmara dos Deputados (Cefor).
Os textos em tela foram agrupados em três blocos: o primeiro congrega artigos
sobre o processo legislativo e seus impactos na democracia; o segundo, sobre o
orçamento e as políticas públicas; e o terceiro, voltado para a Casa Legislativa,
abrange os aspectos da gestão estratégica, da informação legislativa e da participação da Câmara dos Deputados em ações de sustentabilidade, tendo como
foco o programa de coleta seletiva.
Inicia-se o livro com o texto “A Câmara dos Deputados e a construção da
moderna democracia brasileira: o debate das ideias (1946-1964)”, em que é
apreciada a atuação, nesse período histórico, da Casa do Povo como agente de
promoção efetiva da democracia. O trabalho demonstra o cuidado dos pesquisadores no sentido de estabelecer, pontualmente, registros de ações singulares
e bem marcadas de deputados federais para a consolidação da moderna democracia brasileira.
Segue-se o estudo de Nivaldo Adão Ferreira Júnior intitulado “Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados: considerações teóricas”. Nele
o autor aborda, além da abrangência da atuação da Comissão de Legislação
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Participativa (CLP), a motivação para que ela fosse instituída, a oportunidade
vislumbrada pelo Parlamento de promover a participação do cidadão nos encaminhamentos da Câmara dos Deputados e as teorias políticas que sustentam
a criação da CLP. A pesquisa é suportada por levantamentos quantitativos relacionados às sugestões recebidas pela comissão no período de 2001 a 2010, às
proposições apreciadas e às normas editadas, concluindo-se que os objetivos
pretendidos com o estabelecimento da CLP foram apenas parcialmente alcançados em função das limitações regimentais e da práxis da Casa.
Na linha da “mecânica” do processo legislativo, o recurso de “pôr em vigor
parte do texto da proposição original que se entende ter obtido aprovação na
Câmara dos Deputados e no Senado Federal, transformando a porção restante
em nova proposição, enviada então à Casa revisora”, é discutido no artigo “O
devido processo legislativo: promulgação ‘fatiada’ de propostas de emenda à
Constituição”. A conclusão dos autores leva ao entendimento de temas como o
papel desempenhado pelos Poderes Executivo e Legislativo na questão legiferante e a participação viesada do parlamentar com o fito de garantir resultados
favoráveis nas eleições.
“O Congresso Nacional e as políticas monetária e externa” amplia as discussões sobre a aplicação de recursos orçamentários sob a ótica da atuação estratégica do Estado em dois contextos: a política “burocrático-monetária” e a
política externa brasileira. Ambas são tratadas metodologicamente em pesquisa hipotético-dedutiva considerando compatibilidade, consenso e tempo
de tramitação de Mensagens trocadas entre Legislativo e Executivo. O estudo
conclui que “A atuação do Congresso Nacional em relação a duas políticas importantes, a monetária e a externa, processa-se de uma forma não ostensiva”.
Ao discorrerem sobre “A política do meio ambiente como ela é”, os estudos
de Eduardo Silva, Ilidia Juras e Stephania Souza mostram a pluralidade da
atuação legislativa nessa questão e, com base em dados do Siafi e do SigaBrasil,
expõem conclusões sobre os impactos do sistema orçamentário no contexto
de uma política pública específica. O trabalho avalia os programas de
governo Amazônia Sustentável; Brasil Joga Limpo; Resíduos Sólidos Urbanos;
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Mudanças Climáticas e Meio Ambiente; Recursos Hídricos; Zoneamento
Ecológico-Econômico; e Macrozoneamento da Amazônia Legal, evidenciando
a dificuldade quanto à fiscalização de recursos em função da não vinculação
entre orçamento aprovado e orçamento executado.
Ainda no contexto orçamentário, a pesquisa “Fundamento das transferências
de recursos públicos para entidades privadas sem fins lucrativos” apresenta
uma caracterização detalhada desse tipo de entidade quanto à área e região
de atuação e aos empregos por ele gerados. Além disso, confronta esses dados
com aspectos legais do financiamento público dessas entidades. Nas diversas
formas de transferência, verifica-se o cuidado do Estado no sentido de bem
definir os papéis e as formas de envolvimento entre o público e o privado,
destacando-se, entretanto, a dificuldade de identificação, com precisão, do
montante dos recursos transferidos com base nos sistemas orçamentários e
financeiros atualmente utilizados pelo governo.
A modernização da Casa Legislativa é discutida no artigo “Administração pública legislativa: gestão estratégica”, no qual André Sathler e outros pesquisadores detalham aspectos do modelo de gestão estratégica adotado pela Câmara
dos Deputados em comparação com o modelo implantado pela Assembleia
Legislativa de Minas Gerais. Demonstrou-se que a imprescindibilidade, a possibilidade e a praticabilidade de se adotar a gestão estratégica na administração pública legislativa se sustentam nas teorias das ciências da administração,
mormente em autores como Mintzberg, Kaplan e Norton. Em suas conclusões,
o artigo reforça a importância da participação da área política para o sucesso
de empreitadas voltadas para as questões estratégicas.
No texto intitulado “Informação legislativa: aspectos multiformes”, o Grupo
de Pesquisa e Extensão em Gestão do Conhecimento e da Informação Aplicada ao Legislativo sob a Ótica Estratégica expõe conceitos de diferentes espécies de informação legislativa e suas aplicações. Nele, são apresentadas características da informação cidadã e para a democracia, da informação legislativa
digital, da informação sobre competências organizacionais e da informação
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para a gestão estratégica legislativa, essa última complementando os estudos
desenvolvidos no texto anterior.
O artigo “Programa de coleta seletiva da Câmara dos Deputados: a participação do servidor” fecha a coletânea estabelecendo a relação entre a intenção dos
servidores da Casa de participar de programas ecológicos institucionalizados
e a efetiva atitude comportamental decorrente da incorporação ou não de valores representativos desses programas.
Boa leitura!
Roberto Campos da Rocha Miranda
João Ricardo Carvalho de Souza
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A Câmara dos Deputados e a construção
da moderna democracia brasileira:
o debate das ideias (1946-1964)
Casimiro Pedro da Silva Neto
João Carlos Ferreira da Silva
Antonio José Barbosa

1 Introdução
O trabalho que se segue sintetiza projeto de pesquisa voltado para o exame
do debate parlamentar brasileiro durante a trajetória política do país entre o
fim do Estado Novo, no segundo semestre de 1945, e a ruptura institucional
de março-abril de 1964. É significativa a importância da experiência política
que o Brasil desenvolve a partir de 1946. Pode-se dizer, com segurança, que,
ao incorporar práticas democráticas que adquiriram mais densidade com o
fim da Segunda Guerra Mundial e a consequente derrota do nazifascismo, o
país começava a interagir com a contemporaneidade. É nessa perspectiva que
se evidencia a pertinência do tema proposto, voltado para o levantamento
dos principais assuntos de que se ocuparam os parlamentares brasileiros ao
longo desse rico e complexo período histórico. Trata-se de um momento definidor para o país, justamente por corresponder ao da arrancada industrial
e do extraordinário processo de urbanização: um Brasil que se afastava do
tradicional modelo agrário, presente nos três séculos e meio de colonização e
que se manteve incólume na fase monárquica e até meados do século XX; um
país em movimento brusco e de extrema radicalidade, que externava novas e
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diversificadas demandas sociais, o que acabava por configurar um novo modelo de política.
Como passo preliminar de um processo de investigação histórica que se pretende seja bem mais amplo, o estudo ora apresentado concentrou-se na análise de dois períodos distintos, separados, grosso modo, pela distância de uma
década. Ambos podem e devem ser entendidos como a antessala de crises
exponenciais do regime liberal instituído pela Constituição de 1946. O primeiro, entre 1953 e 1954, busca auscultar o ambiente vivido pela Câmara dos
Deputados nos meses que antecedem ao trágico desfecho do governo Getúlio
Vargas, com o suicídio do presidente da República. O segundo, entre 1963 e o
primeiro trimestre de 1964, busca recuperar o sentido da retórica parlamentar
no dramático contexto de colapso final do regime, com a deposição do presidente João Goulart.
Pretende-se que a identificação desses temas, acompanhada do minucioso
exame do material recolhido, estimule a abertura e a ampliação do campo de
estudos para a melhor compreensão do processo de construção da moderna
democracia brasileira, interrompida pelas duas décadas de regime autoritário
e retomada, em novas bases, com a volta do poder civil em 1985.

2 O contexto histórico
A experiência histórica vivida pelo Brasil entre 1946 e 1964 não encontra paralelo em épocas precedentes. Com efeito, entre 1889 e 1930, o regime formalmente republicano vigente pouco diferia da realidade monárquica do século
XIX, sendo-lhe inferior, aliás, sob determinados aspectos. Em linhas gerais,
como bem definiu José Murilo de Carvalho, o país conviveu com uma “República que não houve”, tamanha era a preponderância oligárquica na condução
do Estado e no controle sobre a sociedade. Esse modelo de organização política
asfixiava qualquer possibilidade de exercício da cidadania, a começar pelo caráter social e politicamente excludente do regime.
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O movimento militar que em 1930 derrubou a Primeira República não foi capaz de alterar substantivamente o panorama marcado pela reduzida participação política do conjunto da população, entre outras razões porque decorria
de um ambiente internacional assinalado pela crise do liberalismo político e
econômico. É justamente nesse ambiente de crise global do liberalismo que
transcorre a Era Vargas (1930-1945). Disso resulta a crescente tendência ao
centralismo e à hipertrofia do Executivo federal, quadro que se aprofunda
e atinge dimensão máxima com o golpe de novembro de 1937. Era o Estado
Novo que se instalava, cujo autoritarismo explícito não escondia o viés fascista
e eliminava qualquer indício de democracia.
Uma vez mais, o país afastava-se do ideal de cidadania que, malgrado avanços e recuos, vitórias e derrotas, o século XX tentava consolidar. Em aparente
paradoxo, enquanto o Brasil conhecia algo que poderia ser entendido como
direitos sociais, materializados sob a forma de leis de proteção voltadas para o
mundo do trabalho, sucumbiam os direitos civis e políticos.
Advêm daí a importância e o significado da experiência política desenvolvida
pelo Brasil a partir de 1946. Era como se o país passasse a interagir com a contemporaneidade, esforçando-se por corrigir o descompasso de seu tempo histórico em relação ao século XX. Afinal, no momento em que o mundo saía da
Segunda Guerra (1939-1945), lamentando seus milhões de mortos e mutilados,
mas respirando os ares da liberdade e da democracia soprados e fortalecidos
pela derrota do nazifascismo, o Brasil também colocava um ponto final na
ditadura getulista.
Com impressionante rapidez, em flagrante contraste com a histórica lentidão
que marca sua trajetória desde a Colônia, o Brasil se transformou num “país
em movimento”, movimento brusco e de acentuada radicalidade, vendo-se impelido a conviver com novas e diversificadas demandas sociais, o que acaba por
configurar um novo modelo de política.
O campo começava a perder sua condição multissecular de fonte geradora do
poder político. Novos atores e novos interesses emergiam na cena política brasileira. Provavelmente, nesse período de quase duas décadas de regime liberal
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e de difícil construção da democracia, nenhuma outra instituição superou a
Câmara dos Deputados como espaço central e privilegiado para o desenrolar
dessa rica e complexa trama política.
Toda transformação que se processa no interior da sociedade brasileira reflete-se direta e inequivocamente no Congresso Nacional, em especial na Câmara
dos Deputados (o papel de Casa revisora que a Carta de 1946 conferiu ao Senado Federal de certo modo o revestiu da aura de Câmara Alta, que procura
se resguardar dos embates mais acalorados que caracterizavam a Câmara dos
Deputados, até mesmo como forma de se preservar para oferecer o veredicto
final às matérias em tramitação).
Esse foi, sem dúvida, um período de agudas crises políticas, o que confere importância ainda mais significativa ao aprendizado democrático que nele se
verifica. Quando a presente pesquisa foi proposta, seus autores imaginavam
encontrar, nos discursos proferidos nos dois contextos selecionados – o do
suicídio de Vargas e o da deposição de Jango –, material comprobatório de que
em luta estavam dois projetos distintos de Brasil: o conduzido pelo trabalhismo getulista, com possível viés de centro-esquerda, e sua antítese udenista, de
feições liberais, comprometida, em escala mundial, com os valores do capitalismo, em pleno contexto da Guerra Fria.
Todavia, o mergulho nas fontes primárias não confirmou a hipótese, considerando, é bom reiterar, exclusivamente o discurso parlamentar, que não se
confunde com o debate levado a efeito por outras instâncias da sociedade,
como a imprensa, as universidades, os sindicatos e os múltiplos órgãos representativos de classes, de empresários a estudantes. Na comparação entre os
dois momentos escolhidos para o estudo, o caráter fortemente ideologizado
do debate político na Câmara dos Deputados, diferentemente do ocorrido na
fase em que acontece a crise que encerrou o governo Vargas, concentrou-se
na legislatura oriunda das decisivas eleições de outubro de 1962. Para tanto,
certamente contribuiu o acirramento da polarização ideológica nas Américas,
para onde a Guerra Fria fora transplantada com a vitória da Revolução Cubana
(1959) e sua guinada marxista (1961).
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3 A Câmara e a crise do governo Vargas (1953-1954)
A União Democrática Nacional (UDN) – partido político fundado em 1945
que se notabilizaria pelo combate sem tréguas ao trabalhismo getulista e às
posições ideológicas de esquerda, com presença marcante nas classes médias
urbanas, mais receptivas às propostas liberais – manifestou-se embrionariamente na luta contra o Estado Novo. Não por mera coincidência, quase todos
os signatários do Manifesto dos Mineiros, de 1943, uma espécie de proclamação aos espíritos libertários para que se envolvessem no combate à ditadura de
Vargas, tornaram-se expoentes do udenismo.
Na reorganização partidária do país, em meio à perda de substância do Estado
Novo, que se encerraria em outubro de 1945, Vargas foi suficientemente sagaz
para estimular a criação de duas agremiações, as quais tenderiam a marchar
juntas nas campanhas eleitorais que se seguiriam. Assim, surgiram o Partido
Social Democrático (PSD), com bases estruturadas no interior do país e conduzidas por lideranças que controlavam a máquina pública durante a ditadura,
e o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), voltado para o nascente operariado
urbano e tendo a pretensão de ser alternativa eleitoralmente viável ao ressurgido Partido Comunista.
Nas eleições de dezembro de 1945, a UDN patrocinou a candidatura presidencial do brigadeiro Eduardo Gomes. O resultado do pleito demonstrou a força
avassaladora do PSD, o qual, acolitado pelo PTB, viu seu candidato à Presidência da República, o marechal Eurico Gaspar Dutra, obter folgada vitória, com
maioria absoluta de votos. Embora condestável do Estado Novo, Dutra esteve
à frente do golpe que depôs Vargas. O apoio que lhe foi dado por Getúlio, às
vésperas da eleição, foi decisivo para sua vitória. Por tudo isso e a despeito das
visíveis diferenças entre ambos, o governo Dutra acabou por se identificar com
as forças políticas que representavam o trabalhismo.
O embate entre getulismo e udenismo tornou-se direto nas eleições de outubro de 1950. Enquanto a UDN, uma vez mais, apelava à figura do brigadeiro
Eduardo Gomes para conduzi-la à Presidência, do outro lado o candidato era
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o próprio Vargas. Tendo negociado acordo com a emergente liderança conservadora paulista de Ademar de Barros, a quem coube indicar o vice de sua
chapa, Getúlio se elege presidente. Ao tomar posse em janeiro de 1951, ele experimenta, a rigor pela primeira vez, governar sob uma ordem constitucional
democrático-liberal, partilhando responsabilidades com um Poder Legislativo
na plenitude de suas clássicas prerrogativas (ainda que sob a confortável maioria do governista PSD).
Os três anos e alguns meses a que se reduziu o mandato de Vargas (1951-1954)
foram marcados pela tensão mundial em face da bipolaridade americano-soviética, de que a Guerra da Coreia (1950-1953) seria exemplo de forte simbolismo, e pelo confronto em torno de projetos distintos para o país. Nesse sentido, havia, de um lado, o projeto encampado por Vargas que, em linhas gerais,
poderia ser sintetizado na expressão “nacionalismo econômico”. Esse projeto,
empunhado por determinados setores da sociedade – inclusive no interior das
Forças Armadas – também refletia um tipo de debate que começava a ganhar
corpo na América Latina.
Em oposição, tendo na UDN seu mais conhecido instrumento político de
apoio, estava o projeto de “desenvolvimento associado”, a defender o aprofundamento da inserção do Brasil na economia capitalista mundial. No jargão da
época, totalmente contingenciado pelos ditames da Guerra Fria, tratava-se do
embate entre “nacionalistas” e “entreguistas”, entre os defensores da resoluta
ação do Estado como indutor do desenvolvimento e os adeptos da livre iniciativa. O espírito de crescente polarização ideológica da época identificava
nos primeiros verdadeiros agentes do comunismo internacional, ou dele presas
fáceis, os ditos inocentes úteis; os segundos eram os “vendidos” ao “capital estrangeiro”, aos quais não interessava promover as transformações estruturais
de que o país tanto carecia.
É nesse cenário razoavelmente convulsionado que transcorre o governo Vargas.
O exame mais percuciente dos discursos pronunciados em Plenário na Câmara
dos Deputados, entre 1953 e agosto de 1954, deixa claro que, se determinados
temas abordados confirmavam uma certa polarização ideológica própria da
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época, no mais das vezes a acalorada disputa entre getulistas e udenistas
se fez sobretudo fora do espaço consagrado aos detentores do mandato de
representação política. Basta lembrar, por exemplo, que a mais virulenta
oposição a Vargas vinha da imprensa, com especial destaque para a atuação do
jornalista Carlos Lacerda. Aliás, Lacerda só chegaria à Câmara com as eleições
de 1955, para cumprir o único mandato de deputado federal que conquistou,
mais de um ano após a morte de Vargas, no desfecho de uma crise na qual foi
personagem de primeira grandeza.
Chama a atenção o fato de que, ao longo do ano de 1953, não são muitos os
discursos que focalizam o encaminhamento dado pelo governo Vargas à questão do desenvolvimento nacional e a aspectos relacionados aos direitos sociais.
Dois temas, contudo, mereceram especial destaque: a crise em torno da fixação do reajuste de 100% do salário mínimo, que redundou na queda do jovem
ministro do Trabalho, João Goulart, e, sobretudo, a difícil e tortuosa tramitação do projeto de lei de criação da Petrobras. Proposta claramente sustentada
pelos setores considerados nacionalistas, acabou por ser aprovada de modo
surpreendente: combatido pelos grupos taxados de entreguistas, o projeto,
praticamente ao final da tramitação, recebeu emenda da insuspeita UDN, que
foi muito além do que propusera Getúlio. Com isso, não apenas se criou a Petrobras (Lei nº 2004, de 1953), como também se instituiu o monopólio estatal
na exploração do petróleo.
Temas de política internacional e de relações exteriores passam a atrair o
interesse de parcela considerável de parlamentares. Pode-se afirmar, com
segurança, que essa tendência de abordar uma temática quase sempre ausente
do debate parlamentar na República brasileira vincula-se diretamente ao
cenário mundial da época. Vivia-se o auge do sistema bipolar e, desde o governo
Dutra, os grupos dirigentes do país haviam consagrado a opção ocidental para
o Brasil, ou seja, o atrelamento incondicional aos EUA. Isso explica a sequência
de pronunciamentos de combate ao comunismo, num contexto de guerra na
Coreia e de organização da República Popular da China (Mao Zedong assumira
o poder em 1º de outubro de 1949).
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Outro ponto a merecer discussões prolongadas, muitas vezes se arrastando
por sessões inteiras, foi o Acordo Militar Brasil-EUA. O documento reiterava
a posição brasileira em face de um mundo ideologicamente dividido, aproximava o país da superpotência ocidental e reiterava, em termos políticos, a
fidelidade do Brasil aos princípios que nortearam, em fins da década de 1940,
a criação da Organização dos Estados Americanos (OEA).
O ano de 1954 já se inicia sob o signo da crise. As sessões da Câmara dos
Deputados passam a receber crescente número de oradores que se preocupam
com a situação do país, a maioria dos quais para atacar a condução do governo.
A partir de fevereiro, a situação do país é vista cada vez mais como crítica, por
parte da oposição. Na última semana do mês, o quadro ganha contornos mais
sombrios ao envolver o segmento militar. Na sessão do dia 26, por exemplo, é
ostensivamente solicitada a demissão do ministro da Guerra.
O mês de março se inicia com a temperatura política em elevação. Na sessão
do dia 8, um dos mais conhecidos nomes da UDN paraibana, Ernani Sátiro,
ocupa a tribuna justamente para apresentar sua versão da crise político-militar. Na batalha retórica em que se transforma o plenário da Câmara, com ataques e defesas ao governo Vargas, um nome tende a se destacar com crescente
intensidade. Trata-se do udenista de reconhecida formação jurídica Aliomar
Baleeiro1, que passa a aumentar a frequência de pronunciamentos em combate
ao governo.
Em abril, incandesce o debate na Câmara dos Deputados. Logo na sessão do
dia 5, Baleeiro traz à baila a troca de correspondência entre os presidentes Juan
Domingo Perón e Getúlio Vargas. Desse episódio nascia um tema que se tornou
essencial para o aprofundamento da crise que selou o fim de Vargas, da mesma
forma que acompanhou a trajetória de João Goulart: a acusação de que o trabalhismo getulista, quer sob Vargas, quer sob a liderança que o sucedeu, tendia a
seguir o modelo argentino e a implantar, no Brasil, uma “República sindicalista”.

1

Anos depois, Baleeiro viria a ser nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal.
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Entre os dias 23 de abril e 21 de maio, quatro projetos de lei pontuaram o debate parlamentar e elevaram às alturas o tom das discussões: o que autoriza
a União a constituir a Eletrobrás, o que institui a reforma agrária, o que trata
da reforma do sistema bancário nacional e o que institui o salário-família2.
Alguns parlamentares se especializaram no trato de cada um desses temas, o
que pode ser facilmente comprovado pelo número de vezes que sobem à tribuna para discorrer sobre eles. Seriam, entre outros, os casos dos deputados
Coutinho Cavalcanti, quanto à reforma agrária, e Herbert Levy, no tocante à
ordem econômica, na qual se inclui a reforma bancária.
A bancada udenista, minoritária em relação ao PSD, promove autêntico festival de críticas ao governo, com parlamentares se revezando na tribuna com
esse objetivo. É nesse clima de crescente animosidade que se inicia o mês de
agosto, cuja primeira semana é marcada por um episódio que tornará insustentável a posição do presidente da República. Trata-se do atentado contra o
jornalista Carlos Lacerda, no qual faleceu o major da Aeronáutica Rubens Vaz,
que estava em sua companhia.
A sessão da Câmara de 5 de agosto foi, sem exagero, a mais tensa que o Congresso Nacional assistira desde 1946. Expressões como “tentativa de fuzilamento contra Lacerda” passaram a ser ouvidas em sequência e sob forte emoção. Sucedem-se ao microfone deputados como Armando Falcão3, Benedito
Magalhães, Frota Aguiar, Heitor Beltrão, Jorge Lacerda, Oscar Carneiro, Aureliano Leite, Adahil Barreto, Gurgel do Amaral, Rondon Pacheco4, Breno da
Silveira e Hugo Carneiro.

2

Vale lembrar que o tema da reforma agrária, ainda presente na agenda brasileira em pleno século XXI,
situou-se no primeiro plano da conturbada conjuntura que levou à queda de Goulart, em 1964; na
Carta-Testamento, Vargas fala da “desesperada” oposição ao projeto da Eletrobrás.

3

Ministro da Justiça de JK, voltou ao cargo no regime militar, durante o governo Geisel, quando se notabilizou pelo “nada a declarar” e pela draconiana legislação que eliminou o debate de ideias na campanha eleitoral pelo rádio e pela TV.

4

Udenista mineiro, assumiu posições de destaque no regime militar, como ministro-chefe da Casa Civil
e governador de Minas Gerais (eleição indireta).
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Na primeira linha dos ataques ao governo Vargas estavam nomes como os de
Aliomar Baleeiro, Raimundo Padilha5, Bilac Pinto e, acima de tudo, daquele
que pronunciou o mais contundente discurso contra Vargas: Afonso Arinos.
Na defesa de Vargas, destaque para Barreto Pinto6 e Gustavo Capanema7. O
atentado da Rua Toneleiros, além de ter gerado ruidosa investigação por parte
da Aeronáutica – a célebre “República do Galeão” –, forneceu fértil munição
para os ataques desferidos contra Vargas pelos deputados oposicionistas. Cada
avanço nas investigações correspondia a novas denúncias em plenário.
Finalmente, em 23 de agosto, quando o cerco a Vargas praticamente se fechava, com os ministros militares concluindo pela inevitabilidade da renúncia
do presidente, o deputado Alcides Carneiro pronuncia discurso de elogio ao
vice-presidente Café Filho, alguém que jamais privou da confiança de Getúlio.
Na mesma sessão, enquanto Rui Almeida, na Presidência da Mesa, manda ler
denúncia contra o ministro do Trabalho, Afonso Arinos volta à carga, desta
feita para denunciar a existência de censura radiofônica no país. A cena se
completa com o deputado Raul Pilla8 alertando a nação para a extrema gravidade da crise política em curso. Conhecido o trágico desfecho da crise, com o
suicídio de Vargas na manhã de 24 de agosto, quinze deputados ocuparam a
tribuna na sessão daquele mesmo dia para expressarem seu pesar. A Câmara
decretou luto por três dias.

5

Antigo prócer integralista, volta a ocupar posição de relevo no regime militar instaurado em 1964,
tendo sido governador do estado do Rio de Janeiro.

6

Barreto Pinto viria a perder seu mandato, cassado pela própria Câmara dos Deputados, por quebra do
decoro parlamentar, ao ter publicada n’O Cruzeiro, a mais importante revista ilustrada semanal do país,
sua foto vestindo casaca e ceroulas.

7

Ministro da Educação na Era Vargas, quando comandou verdadeira revolução educacional no país,
Capanema foi importante líder pessedista mineiro e, no regime militar, filiado à situacionista Arena, foi
eleito senador.

8

Político gaúcho, reeleito várias vezes para a Câmara dos Deputados, teve sua trajetória política assinalada pela defesa veemente do parlamentarismo.
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4 A Câmara e a crise do
governo Goulart (1963-1964)
Do começo ao fim, o governo Goulart (1961-1964) viveu sob o signo da crise. O
clima de radicalização ideológica já se faz presente no início da nova legislatura, em 1963, com a renovada composição do Congresso Nacional determinada
pelas decisivas eleições de outubro de 1962. Goulart desiste da ideia de decretar
estado de sítio ao tomar conhecimento da resistência à medida na opinião pública, junto a poderosos governadores (como Lacerda, na Guanabara, e Arraes,
em Pernambuco) e na maior parte do Congresso. Com o recuo, Jango conseguiu
desagradar a esquerda, açular a desconfiança da direita e enfraquecer-se perante
os militares.
Jango começara seu governo submetido a um parlamentarismo de ocasião,
adotado como solução negociada para evitar a guerra civil em face da reação
surgida à atitude golpista dos ministros militares, contrária à posse do vice-presidente ante a renúncia de Jânio Quadros. Em janeiro de 1963, por decisão
da ampla maioria do eleitorado, um plebiscito determinou a volta do presidencialismo. Começava, de fato, o governo Goulart, mas sob intensa desconfiança
dos setores conservadores e direitistas.
A rigor, as eleições de 1962 aceleraram a crise profunda na qual se debatia o
governo Jango. Com o ambiente carregado de forte passionalidade, em que rígidas posições ideológicas impediam qualquer possibilidade de convergência,
essas eleições foram marcadas por intensa propaganda e, conforme apurado
em comissão parlamentar de inquérito (CPI), pelo uso desenfreado de dinheiro das mais diversas origens. O complexo Ipes-Ibad9, que reunia empresários,
políticos, religiosos e militares, foi decisivo, ao lado de dólares norte-americanos, para a vitória de poderosa bancada comprometida a lutar contra o “reformismo” e o “esquerdismo” do governo Goulart.

9

Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais e Instituto Brasileiro de Ação Democrática, respectivamente.
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Pressionado à esquerda e à direita, Jango foi perdendo o controle da economia e da condução política. Com o crescente afastamento do Congresso em
relação ao governo, o presidente parece ter optado por uma cartada por demais explosiva: o apelo direto à população para sustentar suas propostas de
reformas de base. Talvez tenha sido esse o sentido do grande comício do dia
13 de maio de 1964, em frente à Central do Brasil e ao Ministério da Guerra,
no Rio de Janeiro.
Ao se estudar o comportamento do Congresso Nacional, sobretudo da Câmara
dos Deputados, a partir de janeiro de 1963, não é difícil concluir que se encerrava um ciclo de coexistência política, o que era reiterado a cada sessão pelos
discursos pronunciados. Ficava claro que as divergências não mais poderiam
ser contornadas, nem os interesses opostos ser tangenciados. PSD e UDN, tradicionais adversários desde 1945, passavam a se comportar da mesma maneira, particularmente nas votações. Sem as amarras do PSD, o PTB tendia a
soltar-se na direção das utopias revolucionárias. Sem o contraponto do PTB, o
PSD assumia posições de acentuado reacionarismo.
Fazendo coro à nova realidade política que o Congresso Nacional tão bem sintetizava, as eleições de 1962 explicitam a crescente importância dos blocos
interpartidários, a exemplo da Frente Parlamentar Nacionalista, com viés de
centro-esquerda, e da Ação Democrática Parlamentar, com posições conservadoras e direitistas. Para se ter ideia de quão forte era essa nova configuração,
nessas eleições, enquanto isoladamente o PSD amealhou 18,3% dos votos, o
PTB ficou com 14,2 e a UDN não passou dos 13,2%, os blocos partidários obtiveram 48,3% dos votos.
No confronto de ideias, em que o plenário da Câmara dos Deputados era o palco principal, alguns temas tornaram-se demasiado explosivos e contribuíram
decisivamente para o colapso do regime. Entre esses temas, dois se destacaram
flagrantemente: as reformas de base, com especial relevo para a agrária, cujo
projeto tramitava desde a primeira metade dos anos 1950, e a Política Externa
Independente, claramente marcada pelo espírito da Guerra Fria.
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Em sessão de 24 de janeiro, o deputado Sérgio Magalhães, um dos grandes
nomes da esquerda no Congresso Nacional10, já começa o ano legislativo
tecendo considerações sobre o projeto que regula a remessa de lucros ao
exterior de empresas estrangeiras que atuam no Brasil. O tema da política
externa assume o primeiro plano da agenda política. Críticas ao “comunismo
soviético” ou à “Rússia vermelha” serão uma constante nos pronunciamentos
da bancada conservadora ou direitista, a exemplo dos deputados Othon Mäder
(que, na sessão de 30 de janeiro, chega a apresentar projeto para tornar sem
efeito o decreto do presidente Jânio Quadros que concedeu condecoração a
Che Guevara), Pedro Anschau (que, na sessão de 21 de março, protesta contra
a circulação de publicações comunistas no país e que, quatro dias depois,
requer informações sobre propaganda comunista nos meios universitários),
Eurípedes Cardoso de Menezes (que exige, em 22 de março, a expulsão dos
comunistas do governo) e Oswaldo Zanello (que reitera sua profissão de fé
anticomunista, na sessão do dia 25 de março).
Prova da efervescência ideológica suscitada pela Política Externa Independente
pode ser medida pela repercussão de determinados temas quando tratados na
tribuna. É o caso, por exemplo, do discurso do deputado de esquerda Max
da Costa Santos que, na mesma sessão (22 de março) em que Cardoso de
Menezes exigia a imediata retirada dos comunistas do governo, anunciava
a realização do Congresso Continental de Solidariedade a Cuba. Congresso,
aliás, cujo pedido de proibição foi formulado, em sessão de 2 de abril, pelo
deputado capixaba direitista Oswaldo Zanello. Congresso que também já fora
combatido pelo udenista da Guanabara Adauto Lúcio Cardoso.
Não há dúvida, porém, de que o tema da reforma agrária foi o que, de longe,
mais incendiou o debate parlamentar naquele contexto histórico. Em linhas
gerais, independentemente de filiação partidária, os deputados passavam a
agir e a falar em face da convergência de interesses e de concepções ideológicas. Assim, os dois grandes blocos interpartidários afinavam seus respectivos
10

Para que Carlos Lacerda (UDN) fosse eleito governador da Guanabara, em 1960, derrotando justamente Sérgio Magalhães, foi decisiva a candidatura de Tenório Cavalcanti, que, ao penetrar na faixa mais
popular do eleitorado, certamente subtraiu votos que seriam dados a Magalhães.
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pontos de vista, não deixavam que o tema esmorecesse e jamais permitiam
que uma sessão da Câmara não dispusesse de algum representante para falar
em nome do grupo.
A comprovar a assertiva segundo a qual as eleições de 1962 criaram bancadas
a favor e contra as reformas de base, um caso de convergência entre adversários políticos antes irreconciliáveis, da mesma base eleitoral (comarca de Rio
Pomba, Zona da Mata de Minas Gerais), ficou conhecido na Casa. Na hora de
falar ou de discutir projetos relativos à reforma agrária, o pessedista Último
de Carvalho e o udenista Dnar Mendes aproximavam-se na defesa da mesma
causa, ou seja, o combate à proposta.
Em geral, a Ação Democrática Parlamentar, bloco de direita, marchava coesa no
combate à Política Externa Independente e às reformas de base, particularmente
a agrária. De março de 1963 a abril de 1964, revezaram-se na defesa implacável
dessas teses deputados como Argilano Dario, Augusto Novais, Plínio Salgado11,
Milton Reis, Oswaldo Zanello, João Mendes12, Antonio Bresolin, Raimundo
Padilha13, Padre Vidigal14, Abel Rafael15, Odorico Santana, Jales Machado,
Geraldo Freire, Geraldo de Barros e Amaral Neto16.
A Frente Parlamentar Nacionalista, de centro-esquerda e comprometida
com as reformas, além de encaminhar discussão e votação de matérias pelas
quais propugnava, também escalava seus parlamentares para não deixarem
sem resposta os ataques dos grupos direitistas e conservadores. Entre os mais

11

Líder inconteste do Integralismo brasileiro, Plínio Salgado retorna à cena política à frente do Partido da
Representação Popular (PRP), congregando antigos “camisas verdes”.

12

Na sessão de 2 de abril, Mendes afirmou que “o combate ao comunismo não é covardia, é coragem e patriotismo”.

13

Antigo integralista, Padilha leu, na sessão de 3 de abril, nota da Ação Democrática Parlamentar contestando a proposta de reforma agrária em tramitação.

14

O pessedista mineiro Padre Pedro Maciel Vidigal notabilizou-se pelo combate sem tréguas à Política
Externa Independente, sobretudo no que se referia à posição brasileira em relação à Revolução
Cubana, tendo dado especial atenção ao chanceler San Tiago Dantas, não raro ridicularizando-o.

15

Outro importante quadro egresso do Integralismo, era deputado por Minas Gerais.

16

Jornalista e político da Guanabara, fez carreira controvertida e, à época do regime militar, apresentava
na TV programa que enaltecia os feitos do Brasil Grande.
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conhecidos, pontificavam: Sérgio Magalhães, Neiva Moreira, Eloy Dutra17,
Doutel de Andrade, Max da Costa Santos, Leonel Brizola18, Paulo de Tarso,
Wilson Martins, Bocayuva Cunha, Lino Morganti, Breno da Silveira, Chagas
Rodrigues, João Herculino, Adão Pereira Nunes, Braga Ramos, Ary Pitombo,
Roberto Saturnino19, Mário Maia, Rogê Ferreira, Simão da Cunha, Benedito
Cerqueira e Waldemar Alves.
Ocioso repetir que nenhum outro tema empolgou tanto o debate na Câmara
dos Deputados quanto o da reforma agrária, apenas secundado – dentro da mesma lógica, aliás – pelo da Política Externa Independente. Em ambos os casos, o
fantasma da “subversão vermelha” e da “comunização do Brasil” se faz presente
de modo ostensivo. Assim, conquanto o golpe contra as instituições estivesse
sendo planejado há algum tempo, não resta dúvida de que esses dois temas, pelo
caráter explosivo e pela extrema capacidade de fomentar paixões, prepararam o
cenário dentro do qual se representa o ato final do regime liberal de 1946.

5 Conclusão
Na complexa trajetória da política brasileira entre 1946 e 1964, período do
difícil aprendizado democrático após a ditadura de feições fascistas do Estado
Novo, a Câmara dos Deputados desempenhou papel de absoluta centralidade.
Ao selecionar dois contextos marcantes desse percurso turbulento da história
política do país, justamente o que antecedeu o suicídio de Getúlio Vargas e o
que precedeu a deposição de João Goulart, a presente pesquisa confirmou, em
parte, a principal premissa que estimulou a realização do trabalho.
17

Chegou a ser vice-governador da Guanabara, teve papel preponderante na CPI do Ipes-Ibad, que desvelou o gigantesco esquema financeiro utilizado nas eleições de 1962 para eleger parlamentares contrários às reformas de base.

18

Político gaúcho, foi governador de seu estado, ocasião em que comandou a resistência à tentativa
de golpe contra a posse de Goulart, em 1961, o que lhe deu maior projeção nacional. Nas eleições de
1962, elegeu-se deputado federal pela Guanabara com a maior votação até então obtida no país para
o cargo.

19

Economista dos quadros do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDE), retornou ao cenário político
nacional nas emblemáticas eleições de 1974, quando a oposição consentida, reunida no MDB, conquistou 16 das 23 cadeiras em disputa no Senado, tendo sido eleito pelo estado do Rio de Janeiro.
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No primeiro caso, ao contrário do que se poderia imaginar, verificou-se que o
vigor oposicionista ao governo Vargas era bem mais acentuado na imprensa do
que propriamente no debate parlamentar. A rigor, foi a partir do episódio do
atentado ao jornalista Carlos Lacerda, no qual um oficial da Força Aérea morreu, que a retórica de oposição, particularmente udenista, foi assumindo tons
crescentemente dramáticos, de que seria símbolo máximo o pronunciamento
do deputado mineiro Afonso Arinos.
Muito diferente foi o cenário apresentado pela Câmara dos Deputados, já em
sua nova sede no Planalto Central, na tensa conjuntura que as eleições de 1962
potencializaram. Com efeito, o levantamento dos discursos pronunciados no
Plenário da Câmara ao longo de 1963 e dos três primeiros meses do ano seguinte evidenciou a elevada tensão que acompanhou o governo Goulart a partir do
retorno do presidencialismo. Dois temas em especial – o da reforma agrária e
o da Política Externa Independente – envolveram o debate parlamentar e, em
larga medida, prepararam o terreno para a ruptura institucional de 1964.
Sabe-se que as crises que abalaram a República brasileira quase sempre tiveram no Executivo seu ponto de partida e, no Legislativo, em geral, sua resolução. Foi assim, por exemplo, quando da tentativa de se impedir a posse
presidencial de JK, em 1955, ou, ainda, quando da iminência de guerra civil por
ocasião da renúncia de Jânio e da tentativa golpista contra a posse de Jango, em
1961. Todavia, nos dois momentos aqui examinados, o Legislativo optou por
não tangenciar as crises, o que explica o modo trágico como elas foram encerradas, com o suicídio de um e a deposição de outro presidente.
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A Comissão de Legislação Participativa
da Câmara dos Deputados:
considerações teóricas
Nivaldo Adão Ferreira Júnior

1 Introdução
O grupo de pesquisa e extensão (GPE) para estudo da relação entre os parlamentares e a Comissão de Legislação Participativa (CLP) da Câmara dos
Deputados20 pesquisou, entre 2007 e 2010, as razões da baixa efetividade dessa comissão em influenciar a produção legislativa da Câmara dos Deputados.
O grupo teve por objetivo principal a avaliação da qualidade da relação entre
a CLP e os parlamentares, membros ou não da comissão. Adotou-se a hipótese de que os parlamentares interagiam pouco com a comissão, bem como
negligenciavam seus propósitos e suas potencialidades, por medo, desinteresse ou desconhecimento.
Os primeiros resultados do estudo foram publicados na obra Olhares sobre
o Parlamento, sob o título “Discussões preliminares sobre a relação entre os
parlamentares e a Comissão de Legislação Participativa” (SANTOS et al.,

20

As considerações ora apresentadas são fruto tanto das pesquisas realizadas pelo GPE, quanto das lições dos professores Luís Felipe Miguel e Flávia Biroli, ministradas na disciplina Teoria e Análise Política,
no âmbito do Programa de Pós-Graduação do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília
(1º semestre de 2011). O artigo, contudo, é assinado somente por mim, pelo que assumo a responsabilidade por eventuais equívocos.
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2011). Anteriormente, a atuação da CLP havia sido discutida em três outros
trabalhos daqueles que viriam a compor o GPE (COUTO, 2007; FERREIRA
JÚNIOR, 2007, 2008).
O grupo, consoante os prazos do edital que o criou, encerrou suas pesquisas
ao final de 2010. A temática da CLP, contudo, continua atual: em agosto de
2011, a comissão comemorou seu décimo aniversário com a realização de exposição, audiência pública e seminário. Nos eventos, exaltava-se a possibilidade de interação entre sociedade e Parlamento, projetavam-se reformulações de
ferramentas de participação existentes e apresentavam-se novas propostas de
aprimoramento da democracia.
Apesar do trajeto já percorrido pela CLP, alguns limites se mostram ainda
intransponíveis, como, por exemplo, a baixa capilaridade da comissão na sociedade e a latente impossibilidade de se aprovarem propostas legislativas por
meio dessa ferramenta. É nesse panorama contraditório de festejo e de insucessos (ao menos aparentes) que se apresenta este artigo como nova contribuição ao debate sobre democracia e participação na Câmara dos Deputados.

2 A justificativa institucional para a criação da CLP
O Congresso Nacional tem, ao menos, três funções primordiais: legislar, fiscalizar e representar. A primeira consiste em produzir algumas das normas
que compõem o ordenamento jurídico federal (emendas à Constituição, leis,
decretos, resoluções). Esse mister deve, em tese, ser compreendido como busca
do bem comum, que, na definição de Matteucci (BOBBIO et al., 2004, vol. I,
p. 106), é a “tentativa maior para realizar uma integração social baseada no
consenso”. Essa é a razão do próprio Estado, a ser perseguida por todos os seus
agentes em todas as esferas do Poder.
Ao Congresso cabe também fiscalizar os atos do Executivo, zelando para que
não se desviem da correta aplicação dos recursos econômico-financeiros – em
última análise, esses são os meios de que este Poder dispõe para a realização
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do bem comum. Essa segunda função do Legislativo pode ser realizada por
meio de propostas de fiscalização dos atos do Executivo, de comissões parlamentares de inquérito, de convocação e oitiva de ministros de Estado e de
servidores subordinados à Presidência da República.
A função do Congresso Nacional de representar a nação está prevista nos artigos 45 e 46 da Constituição brasileira. A representação, segundo argumentação que se desenvolverá mais adiante, assume variadas acepções; contudo, em
qualquer delas, pode ser resumida pelo desempenho das funções do Estado na
busca da realização do interesse coletivo (aqui identificado ao bem comum), o
que engloba tanto legislar quanto fiscalizar.
A representação, portanto, é o que caracteriza a função dos parlamentares e
justifica a existência das Casas Legislativas. Essa constatação ganha contornos
interessantes quando verificamos que a Câmara amiúde reconhece que não
realiza a contento a tarefa de representar a população. Em 2001, por exemplo,
a Mesa Diretora, na justificação de uma proposta legislativa (o Projeto de Resolução da Câmara nº 5, que criava a Comissão de Legislação Participativa),
afirmou que o Parlamento estava longe de representar os interesses da população brasileira e que as discussões ali travadas apresentavam descompasso
para com os anseios sociais. Tal assertiva institucional se configurava em um
verdadeiro paradoxo: a Câmara de representantes não é representativa.
A confissão que a própria Casa fazia não era sem motivo: pesquisas de opinião
repetidamente apresentavam uma situação de descrédito na atividade parlamentar por parte dos eleitores. Essa realidade ainda hoje é válida, o que, imaginamos, causa desconforto na vida daqueles que dependem dos votos dessa
massa descontente para continuar a exercer o poder21.
Para contornar a situação, a Câmara dos Deputados criou diversas ferramentas que visam a fortalecer a qualidade da conexão entre o Legislativo e os representados e a propiciar a estes a possibilidade de participar do processo de
21

O instituto Datafolha, em seu sítio eletrônico, compila pesquisas de opinião pública sobre o Congresso
Nacional, realizadas desde 1998, nas quais, invariavelmente, há avaliação negativa da instituição e de
seus membros superior a 50%.
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deliberações legislativas. Essa participação mais direta proporcionada pela
Casa se dá por instrumentos que possibilitam ou facilitam a apresentação de
demandas para discussão no Parlamento, a concepção de arenas de discussão,
a sugestão de temas para debate, a maior interação com os parlamentares e
com os órgãos que estes integram.
Em outros momentos, por meio de pesquisas qualitativas e/ou quantitativas,
contestamos a efetividade dessa instituição como meio hábil de transformação
da vontade popular, expressada por meio da CLP, em norma jurídica. Agora,
buscamos criar um quadro teórico que possibilite a outros pesquisadores explicar a razão desses limites empiricamente comprovados. O fio condutor que
nos move é a pressuposição de que a CLP não se presta ao papel de aumentar
o grau de representatividade parlamentar porque se apresenta como elemento
apenas formal de criação de espaço para construção de demandas.

3 A CLP: possibilidades e autocompreensão
A CLP, criada em 2001 com a prerrogativa de transformar sugestões da sociedade civil organizada em propostas legislativas ou em ações de fiscalização do
Executivo, apresenta alguns poucos requisitos para que essa interação entre
sociedade e Parlamento ocorra. Exige-se, principalmente, que as sugestões sejam apresentadas por entidade social regularmente constituída e que se apresentem provas de que a ideia da sugestão foi construída consensualmente no
seio da entidade. Os habilitados são grupos – e não indivíduos – e como corpo
coletivo é que podem se manifestar.
Não são colocados óbices formais e são possíveis sugestões de qualquer das
espécies normativas que tramitam na Câmara dos Deputados: projetos de lei,
de resolução, de decreto legislativo, propostas de emenda à Constituição e sugestões de emendas a essas proposições.
Os meios de formalização da sugestão são bastante simples, podendo ser ela
apresentada pessoalmente, por meios eletrônicos, enviada por fax ou carta.
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Também não se exige que a proposta esteja formatada e de acordo com os
critérios de técnica legislativa, o que simplifica a relação entre a sociedade e o
Parlamento (conforme prescrições dos artigos 32 e 254 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, bem como do Regulamento Interno da CLP).
Apesar da facilidade de apresentação, a sugestão de iniciativa legislativa não
significa a automática transformação da sugestão em iniciativa de lei. Em
verdade, a sugestão sofre uma avaliação de oportunidade e mérito na CLP.
Se aprovada, só então passa a tramitar como uma proposição legislativa, de
autoria da CLP, ainda que guarde resquícios da participação do grupo que a
ofereceu. Ou seja, a Câmara não delegou às organizações o poder de iniciar o
processo legislativo.
Ainda assim, a CLP compreende a si mesma como um canal que busca dar
visibilidade às angústias e inquietudes de grupos sociais subjugados e discriminados pela própria sociedade. Julga ter por objetivo aproximar esses grupos
(e os demais cidadãos) dos seus representantes, concedendo àqueles o direito
de voz e participação no “processo de solidificação dos ideais de democracia
participativa” (BRASIL, 2010).
Para a construção de uma democracia mais participativa, a CLP enxerga como
fundamental a presença da sociedade nos processos de tomadas de decisões
e acredita que a sua consolidação institucional vai propiciar à Câmara e aos
representantes a compreensão de sua necessidade para a democracia representativa (BRASIL, 2010).
A comissão também defende o ponto de vista de que a sua consolidação como
processo contínuo de participação propiciará o aumento da educação para a
cidadania, elevando a qualidade da democracia (BRASIL, 2001, p. 4; BRASIL,
2010, p. 9).
No entanto, a criação da CLP não representou o desejo de que a representação fosse substituída por qualquer outro método de tomada de decisões. Sua
concepção se deu na tentativa de fortalecer e melhor empoderar os representantes, e não no sentido de transferir poderes aos representados. Essa é a
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conclusão a que se chega ao serem relembradas as palavras do então presidente da Câmara, deputado Aécio Neves, ao instalar o órgão:
Quero por fim ressaltar que a legislação participativa não alimenta o falso antagonismo entre sociedade civil e Parlamento, nem a utopia ingênua de que a
revolução tecnológica e a sociedade midiática ressuscitarão uma espécie de
democracia direta informatizada. Um sistema que troque o voto popular e a
representação política por outras formas de participação merecerá qualquer
outro nome, não o de democracia. A legislação participativa deve significar,
pelo contrário, a atualização da democracia representativa pela maior sintonia com seu tempo. (BRASIL, 2001, p. 2, grifo nosso)

4 Teorias políticas para a CLP:
construção do quadro teórico
A percepção do presidente Aécio Neves, assim como, em certo grau, a própria
concepção da CLP, parece se alinhar às teorias da representação de cunho
formal, como a de Bernard Manin et al. e a de Nadia Urbinati. Para os primeiros autores, representação política é concepção a que se juntam definições,
na maioria das vezes contraditórias, que a identificam como busca do interesse público. Para eles, portanto, deve-se encontrar um núcleo conceitual
mínimo que identifique governo representativo com a escolha de legisladores
por eleições (que devem ser periódicas) e com a livre expressão dos anseios,
demandas e discussões por parte dos representados. Porém, esse conceito mínimo deve também contemplar o mandato livre dos incumbentes, em que a
manifestação do cidadão em nada vincula a ação dos representantes (MANIN
et al., 1999).
Os representantes, por competência inata ou por maior controle das informações, teriam melhores condições de escolher o caminho que atenderia ao
interesse coletivo. Já o deficit de informação do cidadão comum causaria uma
visão míope das demandas por políticas públicas, e suas sinalizações de anseios e interesses não poderiam ser tomadas como mandamentos rígidos. Essa
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aceitação da desigualdade remonta à tese schumpeteriana do cidadão inábil e
é um dos fundamentos para a defesa da democracia formal.
Assim, ao eleitor míope caberia tão somente o poder de votar nas eleições
pela substituição do representante quando entendesse que este perseguiu
interesse particular ou não exerceu o mandato com a competência esperada
– a esse momento de avaliação os autores denominam accountability
(MANIN et al., 1999).
Nadia Urbinati (2005) defende a democracia representativa como algo além
da legitimação formal e procedimentalista da democracia eleitoral, ao trazer
elementos que possibilitam a construção de um modelo em que as decisões
são tomadas em uma arena de opiniões contestáveis, que devem ser expressas
livremente, para irrigar o processo decisório.
A democracia representativa em Urbinati, portanto, é um processo cíclico
constante, em que os representantes legitimamente eleitos são autorizados pelos representados a defender seus interesses. Porém, esse processo não se encerra nessa autorização, sendo necessária a existência “de uma corrente comunicativa entre a sociedade política e a civil” que permita a constante interação
entre as duas partes, possibilitando a vocalização da sociedade e a criação de
uma arena para o embate de opiniões. As decisões dos representantes são alimentadas pelo apreço e pela discordância popular, o que coloca o povo como
“o centro de gravidade” do modelo, e o processo de autorização, avaliação, reautorização passa a ser constante, e não apenas reduzido ao momento eleitoral
(URBINATI, 2005, p. 202-203).
Apesar de a autora construir seu conceito de representação com uma maior
ênfase nos processos de participação cidadã, quando comparada ao governo
representativo dos autores anteriores, nota-se que não há no pensamento de
Urbinati vinculação das decisões dos representantes às ideias expostas nessa
arena, e a accountability continua a ter peso significante em sua teoria. O seu
texto “O que torna a representação democrática?”, inclusive, chama a atenção pelo receio que demonstra de que o excesso de democracia, representada pela fragmentação excessiva de grupos, possa causar o engessamento dos
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processos decisórios, repetindo a velha fórmula elitista cristalizada na visão
schumpteriana de democracia.
Um conceito mais amplo de representação, de índole menos formal, é apresentado por Iris Young Marion. Ela compreende que, nas sociedades contemporâneas, há desigualdades concretas a impedir a livre expressão dos grupos
sociais e, portanto, defende a equalização das condições de acesso à disputa
política. A busca de mais igualdade se dá pelo empoderamento das classes
marginalizadas, sem, contudo, necessariamente desafiar a necessidade dos
mecanismos de representação (YOUNG, 2000).
Esse pensamento se aproxima, ao menos nesse ponto, da defesa do presidente Aécio Neves quanto à impossibilidade de se fazer democracia que não seja
por meio da representação. No entanto, em Young, há a crítica ao modelo
procedimentalista (denominado pela autora de aggregative), no qual a força política da elite dominante marginaliza grupos minoritários por meio de
políticas distributivas insensíveis às diferenças existentes entre indivíduos e
grupos. Os grupos dominantes utilizam-se do ferramental democrático para
perpetuar seus privilégios ou para garantir sua posição mais benéfica, em
detrimento das minorias.
A partir dessa percepção de dominação, Young constrói um modelo de representação, a representação comunicativa. Nele, a autora defende a inclusão de
diferentes pontos de vista, formados a partir de perspectivas diversas, com o
intuito de impedir tanto a exclusão de grupos sociais pela sua não inserção nas
arenas deliberativas, quanto a sua exclusão por formas de opressão interna a
esses espaços de discussão, que ocorrem quando determinado grupo está formalmente presente, mas não possui a competência comunicativa necessária
para expressar coerentemente suas opiniões (YOUNG, 2000).
Nesse ponto do pensamento, há a construção de uma crítica ao conceito habermasiano de esferas públicas de discussão, que pode ser dirigida também à
CLP: Young reconhece que não basta o direito à voz, mas que é necessário o
acesso à informação, à educação para a participação, às regras procedimentais
do espaço de discussão e, principalmente, à consideração das opiniões pon-
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derada pelas perspectivas dos atores. A base dessa construção é justamente o
reconhecimento de diferenças intrínsecas aos grupos sociais e do uso do domínio de regras e de discursos como forma de opressão a grupos minoritários.
O conceito de perspectiva é elemento importante para a teoria da diferença de
Young, em que o representante é alguém distinto do eleitor e, portanto, “fala
pelo”, e não “fala como” o representado. Por isso a importância de se manter
uma representação relacional entre representante e representado, com vistas a
não perder a conexão entre os atores e possibilitar a revisita do representante
às opiniões e interesses do representado (YOUNG, 2006, p. 143). Nessa concepção, a autorização e a accountability são ciclicamente refeitas e antecipadas,
possibilitando ao representante conhecer as perspectivas dos eleitores e a partir delas concretizar as escolhas que refletem os interesses dos representados.
Trata-se de um avanço em relação ao pensamento dos autores anteriormente
abordados, em que a accountability tem caráter de avaliação posterior ao exercício do mandato parlamentar e a participação popular é desestimulada.
Por fim, compreendemos que democracia e representação em Young são instituições complementares, pois “nas grandes sociedades de massa a representação e a participação se requerem uma à outra para que haja uma política
plenamente democrática”. A participação a que se refere a autora é a de grupos
sociais, considerados não como uma coleção de indivíduos, determinada de
forma arbitrária, mas definidos por um sentido de identidade compartilhada,
formada em matriz relacional, pois as pessoas podem formar associações, mas
os “grupos, por outro lado, constituem os indivíduos”(YOUNG, 2006, p. 143).
Observamos que os três conceitos de representação apresentados não contestam o modelo liberal vigente, não propõem a sua substituição por outras formas em que não haja um incumbente a falar por vários eleitores, nem elegem a
democracia direta como solução para o deficit democrático, razão pela qual se
assemelham ao espírito do legislador22 ao criar a CLP. Esses conceitos servem,
todos e em complementariedade, para explicar o lugar, na teoria democrática,
22

Espírito do legislador: conceito emprestado à Filosofia do Direito, que interpreta a norma a partir das
discussões que fomentaram a sua elaboração.
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que ocupa essa comissão. Encontrar elementos teóricos que expliquem o modelo adotado pelo Legislativo brasileiro para diminuir o deficit de representatividade das instituições de representação não significa reconhecer, de imediato,
a efetividade de suas instituições, tarefa a que nos incumbiremos a seguir.
Antes, contudo, diante da afirmação da própria CLP de que ela serve ao propósito do aumento de educação cidadã, citamos estudo de Carole Pateman
(1992), para quem a prática reiterada da participação política forma cidadãos
mais competentes para a democracia. Pateman critica fortemente a ideia de
que há cidadãos mais capazes do que outros para o exercício da política e de
que devemos deixar aos mais preparados a tomada de decisões sobre assuntos
complexos do Estado. Para a autora, a participação contínua é elemento que
agrega não só conhecimento, mas vontade de participação aos cidadãos, ambos em graus crescentes pela prática reiterada.
A participação causa ainda no cidadão uma melhor percepção da sociedade
e do papel individual do participante na própria sociedade. Isso se dá porque o indivíduo que participa tem a percepção de liberdade aumentada, e
a participação “dá a ele um grau bem real de controle sobre o curso de sua
vida e sobre a estrutura do meio em que vive”. A participação permite que as
decisões coletivas sejam aceitas mais facilmente pelo indivíduo, e o cidadão
que participa ativamente das questões políticas de sua cidade, opinando, refletindo, votando, desenvolve um sentido de pertencimento do corpo social
(PATEMAN, 1992, p. 40).
Conclui-se que a participação acresce no cidadão o sentimento de liberdade e
aceitação das normas porque ele mesmo ajudou a criá-las, e passa a ser incoerente desrespeitá-las. Além do mais, a participação constante ajuda-o a compreender melhor a sociedade em que está inserto e os problemas que ela enfrenta. Para a sociedade, há o ganho da maior integração entre seus indivíduos
e da pacificação social por meio da observância das normas por um número
maior de cidadãos.
Em Pateman, esse conceito foi construído imaginando-se a integração das
esferas públicas de representação já existentes a novos espaços públicos, mas não
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necessariamente postos e controlados pelo Estado. Contudo, pode ele ser aplicado
à CLP, principalmente se considerarmos que “a experiência da participação
integra o indivíduo a sua sociedade e constitui o instrumental para transformála numa verdadeira comunidade.” O elemento psicológico da participação se
revela forte o bastante para afirmarmos que o seu principal produto é a educação
política, que faz com que o indivíduo que participa ativamente dos processos
decisórios de sua comunidade se sinta cada vez mais apto a fazê-lo e passe a ter
um sentimento de necessidade de participação (PATEMAN, 1992, p. 42).

5 A análise da efetividade da CLP pela discussão
de preferências adaptativas de Cass Sustein e pelo
conceito de campo político de Pierre Bourdieu
5.1 Do processo legislativo
O processo legislativo é naturalmente moroso, o que não se traduz necessariamente em uma qualidade negativa, uma vez que a boa norma tende a nascer de um crescente de maturação e reflexão. O rito ordinário de tramitação
legislativa prevê o estudo de uma proposição em duas Casas Legislativas. Se
uma proposta for aprovada em ambas, há a necessidade de sanção presidencial
para que ela vire norma e passe a viger. Em cada Casa, a proposta é apreciada
primeiramente pelas comissões técnicas e depois segue para a deliberação por
todos os membros, em Plenário.
A Constituição de 1988, em seu art. 58, trouxe a possibilidade de abreviação
desse procedimento pela análise da matéria somente pelas comissões. Ao
Plenário, ficou reservada a deliberação das matérias mais importantes do
Congresso, e esse espaço, como aponta Fernando Limongi, passou a ser
um lócus em que o Executivo dita a agenda. Assim, o ambiente natural do
parlamentar são as comissões, e o do Executivo, o Plenário (LIMONGI;
FIGUEIREDO, 1999).
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Tal observação não significa afirmar que as normas oriundas (ou de interesse)
do Executivo levem tempo maior para sua tramitação. Em um sistema presidencialista com preponderância do Poder Executivo, como o brasileiro, o tempo tem caráter relativizado por ator e por assunto. A regra é que somente as
propostas que se coadunam com a política pública traçada pela Presidência da
República superem os filtros procedimentais e consigam a aprovação no Plenário. Para aquelas de interesse do governo, seu tempo de tramitação pode se
reduzir a poucos meses, enquanto há proposições de parlamentares que só são
aprovadas após anos de tramitação.
A autoria das propostas, portanto, influencia no trâmite pelo Legislativo, e
proposições apresentadas pelo chefe do Executivo, pela Mesa da Câmara ou
por alguns líderes, formais ou informais, gozam de maior probabilidade de
serem colocadas na agenda do dia, tanto das comissões quanto do Plenário
da Câmara.
A razão dessa primazia de alguns é o viés centralizador do processo legislativo,
que faz repousar nas mãos do presidente da Casa Legislativa e do Colégio de
Líderes a faculdade de determinar a agenda da Casa, indicando quais matérias
devem figurar na Ordem do Dia do Plenário, requisito para serem apreciadas.
O Colégio de Líderes consiste na reunião dos líderes dos partidos, dos blocos
parlamentares, da minoria e do governo, compondo órgão político que dispõe das atribuições de construir, juntamente com o presidente, as diretrizes
político-legislativas da Câmara dos Deputados. Por força do denominado Presidencialismo de Coalizão (fenômeno político que coloca o uso de incentivos
– cargos, liberação de emendas, prestígio popular – à disposição do chefe do
Poder Executivo para construir uma base de apoio no Congresso), a maioria
dos membros desse colégio e os presidentes das Casas do Congresso são sistematicamente favoráveis ao governo.
Ao parlamentar comum, portanto, resta tentar apresentar proposta que caiba
dentro da norma de apreciação exclusiva pelas comissões, observando a coerência do escopo de seu projeto com os programas do Executivo. Só assim lhe
é possível ver alguma iniciativa própria transformada em lei.
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A CLP, nesse contexto, apresenta-se como agente capaz de iniciar o processo
legislativo a partir de sugestões. Suas proposições seguem o rito mais longo, devendo ser apreciadas pelas comissões pertinentes e, após essa fase, ser
ainda apreciadas em Plenário, disputando espaço, portanto, com a agenda
governamental. Segundo o art. 24 do Regimento Interno da Câmara, as proposições oriundas da CLP não seguem o rito abreviado da apreciação exclusiva pelas comissões.

5.2 Da influência desses aspectos sobre a CLP
Como já afirmado, a apresentação de uma sugestão à CLP não significa a automática colocação da matéria para discussão na Câmara. O que se ofereceu aos
grupos organizados da sociedade foi a possibilidade de uma preferência desses
ser adotada pela maioria da comissão e, uma vez aprovada, ser transformada
em proposta legislativa. Desde 2001 até o último dia de 2010, 815 sugestões
haviam sido apresentadas à CLP. Destas, 736 foram apreciadas e apenas 331,
ou 40,6% das sugestões, foram transformadas em proposições (e passaram efetivamente a tramitar e a ter chance de serem transformadas em norma legal).
Pela baixa aceitação dos deputados em conceder tramitação às sugestões da
sociedade, já poderíamos questionar a efetividade da CLP como instrumento
apto a dar voz aos grupos sociais. Porém, número mais revelador é o de propostas que conseguiram vencer as barreiras da Câmara e do Senado e transformaram-se em normas: apenas uma.
Além disso, a Lei nº 11.419/2006, única norma oriunda da CLP em dez anos, foi
apresentada como sugestão pela Associação dos Magistrados do Brasil (AMB),
entidade que já detém poder simbólico relativamente alto e não precisa passar
suas demandas pela CLP. A expressão poder simbólico é utilizada aqui segundo a definição que lhe confere Pierre Bourdieu, ou seja, poder invisível de
que goza o grupo ou o indivíduo em razão de seu status cultural, simbólico,
institucional e econômico, que lhe confere privilégios sociais. Nas palavras do
próprio autor, “o poder simbólico é, com efeito, esse poder invisível o qual só
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pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe
estão sujeitos ou mesmo o exercem” (BORDIEU, 1989, p. 8).
A AMB é constituída por membros de um dos Poderes da República, os juízes, categoria organizada que conta inclusive com assessoria parlamentar
para defesa dos interesses do Judiciário junto ao Congresso (BRASIL, 2011).
Poderia, portanto, fazer com que suas opiniões e preferências fossem consideradas pelo Legislativo por outros caminhos, como, por exemplo, por meio
do lobby institucional.
Ainda assim, a CLP talvez tenha um importante papel a desempenhar: o de
colocar na arena de discussão visões e preferências oriundas de diversos setores da sociedade. Cass Sustein entende que as preferências são elementos contextualizáveis, ou seja, são maleáveis e mudam conforme a situação daquele
que as expressa. Algumas dessas preferências (aquelas conectadas não só ao
bem-estar individual, mas também ao coletivo) só podem ser bem expressadas
nas arenas democráticas, em que o confronto contextualizado de preferências
múltiplas apresenta como resultado escolhas políticas fruto da discussão arrazoada das várias preferências.
O embate das visões dos diversos indivíduos, ou grupos sociais, eleva o grau de
informação do processo deliberativo, de sorte que a decisão final, além de legitimada pela participação dos entes interessados, tenderá a atingir o bem-estar
coletivo, e não interesses individuais (SUSTEIN, 2009). Esse seria, talvez, o
grande ganho da CLP, o que sustentamos com outra passagem de Sustein:
uma função maior de um sistema democrático é assegurar que, através de processos representativos ou participatórios, vozes novas ou submersas, ou novas
descrições de onde estão os interesses e quais de fato são, sejam ouvidas e compreendidas. (SUSTEIN, 2009, p. 235)

Porém, não há indícios de que as preferências dos grupos que pela comissão
interagem com o Legislativo tenham sido consideradas pelos representantes,
pois a agenda de discussões do Plenário da Câmara não contempla as proposições de origem da CLP, salvo a única exceção oriunda de um grupo social
já empoderado.
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A dimensão exata de como o Congresso Nacional enxerga a possibilidade de
empoderamento de grupos sociais para a atuação junto às arenas deliberativas pode ser revelada pelo tratamento dado ao poder da CLP de emendar a lei
orçamentária anual (LOA). Ao analisarmos a Tabela 1, a seguir, percebemos
que 26,6% das proposições do período estudado versavam sobre a tentativa
de influenciar as leis orçamentárias. Até 2005, à CLP era dado o direito de
emendar a LOA. Porém, essa prerrogativa foi cassada por resolução do Congresso Nacional.
Tabela 1 – Sugestões recebidas pela CLP entre 2001 e 2010
Objeto

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total

Outras

24

59

57

28

107

69

93

34

68

59

598

Emendas à
LOA

11

21

16

12

21

45

-

-

-

-

126

Emendas
ao PPA

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

2

Emendas à
LDO

-

-

-

-

5

7

26

16

12

23

89

35

80

74

40

133

122

119

50

80

82

815

Total

Fonte: Assessoria técnica da CLP.

A importância da norma revogada é que, para efetivamente influenciar
disposições do orçamento, é necessário alterar a LOA. O plano plurianual
(PPA) apresenta apenas diretrizes, e a lei de diretrizes orçamentárias (LDO)
é norma dependente dos limites impostos pela LOA. Dessa forma, o que a
resolução do Congresso fez foi limitar o poder de os grupos sociais externarem suas preferências sobre o orçamento da União. Nota-se, aqui, uma
disputa por poder (assim como a confirmação de que representar é exercer
esse poder), uma vez que, no momento em que a sociedade se viu na posse
de ferramenta que traria retornos políticos, o instrumento foi podado pelos
detentores do direito de representação.
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A partir de 2006, as emendas à LDO crescem significativamente, demonstrando que, como conceitua Sustein, os grupos habilitados, nesse momento, não
externam exatamente suas preferências, mas se movem nos espaços permitidos. Isso se traduz em preferências adaptativas de escolha por emendas à LDO,
por impossibilidade de emendas à LOA.
Outra conclusão a partir da Tabela 1 é que, se inicialmente a sociedade organizada tinha expectativa positiva em relação à CLP como instrumento de
apresentação de proposições, o que pode ser constatado com o acréscimo sistemático de sugestões apresentadas até 2005, hoje há a percepção de que esse
caminho não é efetivo, razão do decréscimo de sugestões apresentadas a partir
de 2005. Não se verificou a função pedagógica da participação, prevista em
Pateman, até porque a participação não gerou frutos que justificassem aos grupos continuar interagindo com o Parlamento.
Esse fato mostra que no Congresso existe certa autonomização do representante em relação ao corpo de representados, ou, ao menos, em relação aos grupos formalmente constituídos que se manifestaram pela CLP, o que constitui
um dos problemas da representação, segundo Miguel (2004).
Tabela 2 – Número de proposições apreciadas na CLP, por ano, até 2010
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total

Aprovadas

7

4

3

8

6

30

55

53

44

31

331

Rejeitadas

06

36

49

19

25

54

64

52

12

15

332

-

-

-

08

02

-

02

02

-

9

23

Devolvidas

02

01

05

-

-

-

38

2

2

-

50

Total

15

71

87

45

53

84

159

109

58

55

736

Prejudicadas

Fonte: Assessoria técnica da CLP.

É possível que a CLP não seja efetiva legislativamente devido à inflação de
proposições apresentadas à Câmara a cada ano. Na legislatura de 2004 a 2010,
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foram 12.716 propostas legislativas (medidas provisórias, projetos de lei, propostas de emenda à Constituição, projetos de decreto legislativo, projeto de
resolução) e 132 projetos de fiscalização e controle. Em 2010, o número de
propostas chegou a 2.206, sendo que a CLP contribuiu com 31 proposições (e
com 331 para toda a legislatura, conforme Tabela 2). É possível, portanto, que
não haja matéria que não tenha sido tema de uma proposição já apresentada à
Câmara, o que torna a CLP desnecessária aos olhos dos grupos organizados.
Porém, a contradição maior da CLP, em relação ao processo legislativo, é a
de sua concepção como canal para possibilitar acesso a grupos sem voz no
Congresso, quando esse objetivo é confrontado com a sua clientela: grupos
organizados, regularmente constituídos, com possibilidade de mobilização.
Para a maioria dos habilitados à CLP, já há caminhos de resultados similares,
e até mais eficazes, para influenciar o processo legislativo, seja pela audiência
direta com um parlamentar do estado da sede da associação, seja pelo uso de
ferramentas de mobilização da opinião pública, como a internet.
Embora se possa afirmar que o empoderamento das classes marginalizadas
não se resume ao acesso aos espaços formais de tomada de decisão, a CLP
poderia se constituir em um desses caminhos. No entanto, a comissão, ao
dar voz a grupos já organizados da sociedade, não contempla aqueles que se
veem realmente alijados dos processos democráticos. Esses seriam os carentes de capital (econômico e cultural) e de tempo livre, os que não fazem parte
de redes competentes de relações sociais, e os que não têm legitimidade para
falar pelos demais (MIGUEL, 2004).
Uma pergunta subjaz a essa interpretação: se não se obtém sequer a deliberação (ainda que para rejeitar) das propostas apresentadas pela CLP, quais são as
matérias – e quem são seus autores – aprovadas pela Câmara? O Anuário Estatístico de 2007 (último ano em que há esse estudo feito pela Câmara) apresenta
alguns números elucidativos. Para aquele ano, 529 normas foram aprovadas
pelo Congresso.
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Tabela 3 – Normas editadas em 2007, por autoria
Autoria

Função

Comissões

Concessão ou renovação de rádio e TV (333),
acordos internacionais (52)*, alteração regimental (1)

388

Executivo

Emendas à Constituição (2), medidas provisórias (71),
leis ordinárias e complementares (8)

89

Senado

Leis (27), emendas à Constituição (1), decreto (1)

29

Deputados

Só leis ordinárias, em sua maioria de cunho meramente social,
sem impacto nas políticas públicas vigentes

24

Judiciário

Projetos de lei

4

Congresso
Nacional

Leis ordinárias

2

Total

Quantidade

529

Fonte: Anuário Legislativo de 2007 (BRASIL, 2009).
* Os acordos internacionais, na divisão de poderes brasileira, são realizados pelo presidente da
República e chancelados pelo Congresso. O número de 52 proposições para esse fim leva ao
entendimento de que nesses casos as comissões agiram por impulso do Executivo.

Para essas proposições, o tempo médio de tramitação foi de até um ano23, porém, para os projetos de lei, o tempo médio é de até dois anos (BRASIL, 2009,
p. 102), o que nos força a concluir que as propostas da CLP não gozam do apelo
necessário para serem apreciadas. O que fica patente é o fato de que o processo
legislativo é utilizado pelos parlamentares e comissões para a conquista ou
preservação de poder (razão das 333 proposições para concessão ou renovação
de outorga de rádio e TV).
Os grupos sociais (ainda que não marginalizados) continuam sem voz e sem
espaço. A CLP não conseguiu dar a eles a possibilidade de conhecimento pela
23

Dado fortemente influenciado pelas medidas provisórias, que têm tempo de tramitação previsto constitucionalmente, e por 295 decretos de concessão ou renovação de rádio e TV, que não levaram mais
de um ano desde a apresentação até a aprovação.
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Câmara de suas preferências quanto ao processo legislativo, pois as regras de
apresentação de proposições não lhes são favoráveis. Mesmo quando se consegue iniciar o processo legislativo, nada assegura que a Câmara irá ao menos
deliberar sobre a proposição apresentada, visto que, como sugerem os dados
apresentados, não há condições reais de a Casa discutir tudo o que lhe é apresentado. Discute-se aquilo que é politicamente importante para o Executivo
(PEREIRA e MÜLLER, 2000) ou o que trará benefício pessoal ao parlamentar,
sem contrariar o governo (razão da aprovação de decretos para rádio e TV).
Portanto, a CLP é instrumento meramente formal de alargamento da participação. Não se rompem as barreiras de dominação a que estão sujeitos os menos favorecidos, cultural e economicamente.
Sobre este aspecto, interessante é a denúncia de Pierre Bourdieu de que poder
econômico e poder cultural são elementos necessários aos agentes externos ao
Parlamento na tarefa de influenciar a tomada de decisões na arena legislativa:
a concentração do capital político nas mãos de um pequeno grupo [os políticos]
é tanto menos contrariada, e portanto mais provável, quanto mais desapossados
de instrumentos materiais e culturais necessários à participação activa na política estão os simples aderentes – sobretudo, o tempo livre e o capital cultural.
(BOURDIEU, 2010, p. 164)

Ora, a representação é forma de poder, e a reunião permanente dos empoderados (parlamentares) em uma organização “relativamente independente dos
interesses corporativos e conjunturais”, se por um lado concede à representação política esse caráter de permanência, por outro, desapossa os demais
membros da sociedade do controle e destino dos próprios interesses: em uma
relação fiduciária, os interesses da sociedade são os interesses expressos pelos seus representantes, formalmente instituídos nas eleições – ainda que
esses persigam, amiúde, interesses pessoais. Indo além, pode-se afirmar que,
em regra, há um crescente valorativo na satisfação das demandas dentro do
Congresso, na seguinte ordem: os interesses representados são atendidos
conjuntamente ou depois do interesse institucional ou interesse pessoal do
representante (BORDIEU, 2010, p. 166, 167, 176).
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Eles [os representantes] servem os interesses dos seus clientes na medida em que
(e só nessa medida) se servem também ao servi-los, quer dizer, de modo tanto
mais exacto quanto mais exacta é a coincidência da sua posição na estrutura do
campo político com a posição dos seus mandantes na estrutura do campo social.
(BOURDIEU, 2010, p. 177, grifo do autor)

Outra contribuição do autor francês que ajuda a compreender o fenômeno
da ineficácia legislativa da CLP é o conceito de campo político. Em Bourdieu,
campo político é uma rede de relações objetivas, interconectadas por posições
ocupadas por agentes e instituições com diferentes graus de capital simbólico
(poder). A posse e a qualidade desse capital é o que vai permitir o controle da
distribuição dos benefícios oriundos do campo, tanto aos seus constituintes
quanto aos elementos externos ao campo.
Uma das características marcantes do campo é o sentimento de conservação
de seu status quo. As regras internas, explícitas e implícitas, impedem as revoluções, as mudanças bruscas de posicionamento. O poder de representar
não pode escapar daquele espaço hermético, sendo que as relações interpessoais ocorrem de maneira preferencial entre os membros do campo, havendo
mera convivência com os membros externos (BOURDIEU, 2010). A necessidade do citado discurso do presidente Aécio Neves de deixar patente que a
CLP não significaria o abandono das já consolidadas fórmulas da democracia
representativa e também a decisão do Congresso Nacional de podar o alcance
das ações da comissão no campo orçamentário são bons exemplos dessa tendência à autoconservação.
Por fim, o aspecto relacional ocupa posição central nesse debate. Nesse aspecto, as tomadas de decisão de um determinado agente político dependem
das posições e tomadas de decisão dos demais agentes políticos. As várias demandas propostas em complementariedade ou em antagonismo vão pautar as
estratégias dos parlamentares na perseguição dos interesses de satisfazer suas
demandas pessoais ou de conservar o exercício do poder (BOURDIEU, 2010).
Dessa forma, tentar definir o que é a CLP e quais as suas potencialidades só
tem sentido se o esforço é feito considerando todo o campo político em que se
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consubstancia o Congresso Nacional e o Executivo. As sugestões apresentadas
a esse órgão só serão acatadas e transformadas em propostas legislativas se não
ameaçarem o conservadorismo do campo. E as propostas só serão efetivamente defendidas em Plenário se coincidirem com as diretrizes da política pública
construídas por aqueles que detêm a agenda do Parlamento (presidente da República, líderes partidários, presidentes das duas Casas do Congresso). Sempre
existirá ainda o risco de que para esses agentes seja mais vantajoso defender a
ideia em seu próprio nome, e não em nome de uma entidade social.

6 Considerações finais
A participação não exige apenas esferas de discussão; são necessárias condições que possibilitem o real engajamento de grupos e indivíduos, como recursos econômicos, acesso a fontes adequadas de informação, educação prévia.
Aqueles que hoje utilizam as ferramentas de participação criadas pela Câmara
são grupos ou indivíduos que possuem acesso à rede de computadores, capacidade de auto-organização em organismo social formalizado oficialmente e
capacidade de influenciar os representantes por outras vias.
Os grupos não atingem grau satisfatório de interlocução entre si e com a Casa,
uma vez que a CLP não tem força para alterar a agenda do Congresso. A CLP,
quando pode realmente interferir nas diretrizes políticas (como com emendas
à LDO), se vê diminuída pelas demais forças conservadoras do Legislativo,
conforme prevê a teoria de campo de Bourdieu. Nota-se que os interesses dos
grupos que se manifestaram pela CLP são menores do que o interesse conservador dos representantes.
A diversidade de perspectivas trazidas à CLP, no âmbito do conceito construído por Young (1990), não foi capaz de proporcionar uma compreensão múltipla e multilateral que possibilitasse aos atores envolvidos construir normas
consensuais. Como as demandas expressadas pela CLP não chegam sequer a
ser pautadas em Plenário, vigora, como único ponto de vista no Congresso, o
da maioria dominante.
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Como atentamente observa Luís Felipe Miguel (2004), a partir da teoria de
campo político de Pierre Bourdieu (2010), as regras e a práxis do campo político – em nosso caso, o do Legislativo – reproduziram as formas de exclusão ao
exigir dos grupos minoritários que se submetam ao jogo regrado pelas forças
majoritárias. E no Parlamento só se aprovam matérias que se coadunam com
as políticas públicas que sejam do interesse das forças dominantes (representadas pelo Executivo e líderes partidários da base governista).
Nos momentos em que os grupos conseguem se expressar, geralmente por meio
de seminários ou por apresentação de sugestões, a ferramenta institucional serve como válvula para alívio da pressão popular, dando ao grupo minoritário a
falsa impressão de que suas demandas estão sendo colocadas em discussão.
Se o intuito da criação da CLP foi o de instituir uma democracia com mais
participação, de forma efetiva, as regras regimentais e a práxis da Casa impediram o alcance dos objetivos. Se o intuito era criar ferramenta meramente
formal, esvaziada de poder, tem-se plenamente configurada a CLP para os propósitos que lhe foram reservados.
De qualquer sorte, principalmente se considerarmos os limites da CLP pela
visão de campo político de Bourdieu, as teorias apresentadas são suporte para
uma discussão mais aprofundada sobre o assunto.
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O devido processo legislativo:
promulgação “fatiada” de propostas
de emenda à Constituição
Amandino Teixeira Nunes Junior
Alexandre Sankievicz

1 Introdução
O Estado democrático de direito assenta-se sobre a premissa fundamental de
que a lei constitui a expressão máxima da soberania popular, decidida e promulgada, num regime representativo, por meio dos mandatários eleitos pelo
voto popular. O Parlamento, por conseguinte, ocupa lugar central na organização do Estado, constituindo a principal instância de manifestação da vontade política de uma nação.
Questão importante que se coloca numa democracia refere-se à organização e
ao funcionamento desse órgão representativo, o que abarca, em grande parte,
a regulamentação dos processos de discussão e formação da vontade política,
expressa por fim em forma normativa. O processo legislativo, entendido como
“um conjunto de atos preordenados visando à criação de normas de direito”
(SILVA, 2009, p. 525), tem por objetivo a formação das diferentes espécies normativas reconhecidas num dado ordenamento jurídico, e sua estrita observância constitui, acima de tudo, garantia da correspondência entre a lei formal e
a vontade popular.
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No Brasil, a elaboração legislativa tem particular relevância na alteração da
Constituição de 1988, cujo texto consagra a própria rigidez como norma de
observância, instituindo, em seu art. 60, a emenda como forma ordinária de
reforma constitucional. Não obstante sua minudência, o citado dispositivo
constitucional não regula a matéria de forma exaustiva, o que permitiu alguma flexibilidade na prática parlamentar ao longo dos últimos vinte anos.
Uma das técnicas adotadas pelo Congresso Nacional foi a denominada promulgação “fatiada” da proposta de emenda à Constituição (PEC), que consiste em pôr em vigor parte do texto da proposição original que se entende ter
obtido aprovação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, transformando a porção restante em nova proposição, enviada então à Casa revisora
para nova apreciação.
Fundada na justificativa de que permitiria a expedita promulgação de matérias
objeto de suficiente consenso nas Casas Legislativas, essa técnica não deixou,
entretanto, de suscitar conflitos nas ocasiões em que foi posta em prática. Vale
dizer que se, por um lado, uma Constituição analítica como a brasileira demanda maior número de alterações para prevenir o “engessamento” do sistema jurídico; por outro lado, a promulgação “fatiada” busca flexibilizar um
procedimento que, de maneira proposital, foi criado de forma rígida pelo constituinte originário, de modo a garantir a supremacia da Constituição e impedir
alterações caprichosas do seu texto por maiorias ocasionais.

2 A Reforma Administrativa e a
Reforma da Previdência
A técnica da promulgação “fatiada” de emendas à Constituição foi adotada
pela primeira vez na Reforma Administrativa (EC nº 19/1998), oportunidade
em que o Senado Federal, ao aprová-la, declarou prejudicada a redação dada
pela Câmara dos Deputados ao art. 73, § 3º, e ao art. 93, VI, ambos da Constituição Federal, que se referem à aposentadoria dos magistrados (BRASIL,
1998, p. 2942).
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Na Questão de Ordem nº 10.130, de 1998, discutiu-se pela primeira vez sobre
a possibilidade de promulgação da parte do texto da proposta de emenda à
Constituição que restou incontroversa em ambas as Casas Legislativas, devendo retornar à Câmara dos Deputados para nova apreciação apenas o texto
que foi objeto de modificação. Na ocasião, a Presidência da Câmara decidiu a
citada questão de ordem, formulada pelo deputado Arnaldo Faria de Sá, nos
seguintes termos:
a) qualquer alteração feita pelo Senado Federal em proposta oriunda da Câmara
dos Deputados, seja por supressão, prejudicialidade, adição, seja por modificação, que guarde correlação com o mérito da matéria aprovada nesta Casa, deverá
ser objeto de nova apreciação por parte da Câmara dos Deputados;
b) confirmando entendimento dado à tramitação da PEC nº 33/95 (Reforma da
Previdência), se as alterações feitas pelo Senado Federal vierem na forma de
substitutivo integral, a proposta será recebida como se fosse proposta nova, seguindo todo o rito aplicado a uma proposta em início de tramitação;
c) quando as alterações forem parciais na forma de emendas supressivas, referidas emendas irão diretamente ao Plenário, em dois turnos de discussão e
votação, dispensando-se a tramitação no âmbito da Comissão de Constituição e
Justiça e da comissão especial, por se tratar de matéria para a qual já fora dado
parecer de admissibilidade e de mérito;
d) quando as alterações forem parciais, porém na forma de emendas modificativas e aditivas, referidas emendas somente serão submetidas a Plenário após
cumprida a tramitação prevista no art. 202 do Regimento Interno – Comissão
de Constituição e Justiça e comissão especial;
e) ainda na hipótese de alterações parciais – emendas do Senado Federal à proposta – caberá à Câmara dos Deputados somente aprová-las ou rejeitá-las, não
cabendo o oferecimento de emendas;
f) o restante da proposta (parte não alterada pelo Senado Federal) irá à promulgação, ainda que as alterações estejam pendentes de apreciação pela Câmara
dos Deputados;
g) de igual forma, entende a Presidência da Câmara dos Deputados que a PEC
oriunda do Senado Federal, a exemplo da PEC nº 33 (Reforma da Previdência), se
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alterada pela Câmara dos Deputados na forma de substitutivo, deverá retornar ao
Senado Federal para apreciação na sua íntegra. Se alterada parcialmente, as emendas serão remetidas ao Senado Federal para apreciação, não obstando a promulgação imediata da parte que não tenha sofrido alteração. (BRASIL, 1998, p. 2942)

Vale lembrar que, naquela época, duas propostas de emenda à Constituição
tramitavam de forma praticamente concomitante na Câmara dos Deputados
e no Senado Federal: as relativas à Reforma Administrativa e à Reforma da
Previdência. Na apreciação desta (PEC nº 33/1995), o Senado Federal modificou substancialmente o que fora aprovado pela Câmara dos Deputados,
devolvendo para a Casa iniciadora um substitutivo. Haja vista a modificação
substancial, decidiu-se, na Questão de Ordem nº 10.314, de 1998, conferir ao
substitutivo tramitação idêntica à de uma nova proposição, o que implicava,
inclusive, exame de admissibilidade pela Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania e de mérito por comissão especial, nos termos do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados (RICD).
Segundo a Presidência da Câmara dos Deputados, entretanto, na Reforma Administrativa (EC nº 19/1998) apenas dois ou três dispositivos foram modificados, sendo mantido o “todo lógico” do texto. Seria, portanto, hipótese de
promulgação da parte do texto inalterada, cabendo a apreciação pela Câmara
dos Deputados apenas daquilo que fora objeto de modificação. A mesma decisão viria a ocorrer, posteriormente, com a Reforma da Previdência (PEC
nº 33/1995), pois o substitutivo que veio do Senado Federal recebeu novas
alterações na Câmara dos Deputados. Estas mudanças, porém, assim como
ocorrido na Reforma Administrativa (EC nº 19/1998), foram consideradas propostas autônomas de emendas à Constituição (Questão de Ordem nº 10.128,
de 1998), o que propiciou a promulgação parcial da PEC nº 33/1995.
O tema veio novamente à baila na tramitação da proposta de emenda à Constituição que disciplinava a edição de medidas provisórias (PEC nº 472/97).
Aprovada na Câmara dos Deputados, a proposta recebeu modificações no Senado Federal, permanecendo intacta, no entanto, a redação dada pela Casa
iniciadora aos arts. 48, 57, 61, 64, 66 e 84 da Constituição Federal. Não houve,
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contudo, promulgação parcial da proposição pelo Senado Federal; ao revés,
todo o texto retornou à Câmara dos Deputados na forma de substitutivo.
Tendo em vista esse fato, nas Questões de Ordem nº 10.039 e 10.047, ambas
de 2000, indagou-se por que não se poderia adotar com a PEC nº 472/1997 o
mesmo procedimento observado nas Reformas Administrativa e da Previdência, que foram promulgadas de maneira “fatiada”. Na oportunidade, decidiu-se que competiria ao presidente do Senado Federal (Casa revisora), e não
da Câmara dos Deputados, declarar a coincidência de matérias aprovadas nas
duas Casas Legislativas.
Entendeu a Presidência da Câmara dos Deputados que, uma vez enviado o
substitutivo à Casa pelo Senado Federal e iniciado o processo de tramitação,
não seria a Câmara dos Deputados competente para declarar a coincidência
entre as matérias e remeter parte do texto para promulgação. Eis o teor da
ementa da decisão proferida na Questão de Ordem nº 10.047, de 2000:
1) a declaração de coincidência de matérias votadas na Câmara e no Senado, que
implicaria promulgação parcial da PEC deveria ter sido procedida no Senado,
onde ocorreu a coincidência, faltando ao presidente da Câmara competência
institucional para fazê-la, estando a matéria na Casa para tramitação; 2) a instalação da comissão especial para se pronunciar sobre a PEC foi postergada até
que fosse decidida a questão de ordem sobre declaração de coincidência; 3) a
matéria foi enviada à Câmara na forma de substitutivo e, nesta condição, terá
tramitação como matéria nova, portanto, passível de alterações em quaisquer
de seus aspectos; assume o compromisso de declarar a coincidência de matérias
votadas na Câmara e no Senado se, ao final da tramitação da PEC na Casa, ela
ocorrer. (BRASIL, 2000, p. 9064)

Pouco a pouco, vê-se que as decisões proferidas em questões de ordem vieram
a criar uma normativa apta a autorizar a promulgação “fatiada” de propostas
de emenda à Constituição.
É importante lembrar que, apesar da maior hierarquia das emendas à Constituição quando comparadas às leis ordinárias e complementares, o processo
legislativo referente à aprovação das primeiras acaba por ser menos exaustivo quanto ao procedimento a ser adotado em caso de consenso parcial entre
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as Casas do Congresso Nacional. Em relação aos projetos de lei, estabelece o
art. 65 da Constituição Federal que a proposta aprovada por uma Casa será
revista pela outra em um só turno de discussão e votação. Se a Casa revisora
aprovar integralmente a proposta, o texto será enviado à sanção; se aprovada com emendas, somente estas haverão de ser objeto de nova deliberação da
Casa iniciadora. De qualquer maneira, a Casa iniciadora encerrará a fase do
processo legislativo que cabe ao Congresso Nacional, seja aprovando as emendas feitas pela Casa revisora, seja rejeitando-as para restaurar o texto original.
No tocante às propostas de emenda à Constituição, o art. 60 da Carta Política
apenas dispõe que a proposição deverá ser discutida e votada em dois turnos
em cada Casa do Congresso Nacional, considerando-se aprovada se obtiver,
em ambas, três quintos dos votos dos respectivos membros. Embora seja minucioso quanto às limitações materiais, circunstanciais e formais ao poder de
reforma constitucional, o referido dispositivo constitucional não prevê termo
ao processo legislativo da emenda na hipótese de consenso parcial.
Poder-se-ia afirmar que o constituinte originário não previu, de modo expresso, a solução em caso de concordância parcial entre as duas Casas do Congresso Nacional exatamente porque sua intenção foi criar um procedimento
legislativo mais complexo e dificultoso para a modificação de uma Constituição rígida. Destarte, o efeito “pingue-pongue” não deveria causar qualquer
surpresa, pois, se o processo legislativo não termina, isto ocorre simplesmente
porque não se conseguiu o consenso político exigido pelo constituinte originário para a modificação do texto constitucional.
Como se observa, não é esse o entendimento que vem sendo adotado pelo
constituinte derivado. Na Questão de Ordem nº 456, de 2004, por exemplo,
fica clara a ideia de que a consequência mais evidente de uma Constituição
analítica, como a brasileira, é a necessidade mais frequente de reforma constitucional. De certo modo, quanto mais extenso e detalhista é o texto, maior
a necessidade de adequá-lo às mudanças políticas, jurídicas e sociais por que
passa a sociedade, eliminando normas que não mais se justificam.
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Veja-se, a propósito, o teor da decisão proferida na Questão de Ordem nº 456,
de 2004:
Já no que tange às propostas de emenda à Constituição, tudo que estatui a Lei
Maior é que a proposta litteris será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiverem ambas três
quintos dos votos dos respectivos membros. Não prevê, pois, para hipótese de
consenso parcial entre as duas Casas, um termo ao processo, em dizer: a menos
que haja total consenso ou dissenso completo entre a Câmara e o Senado no
tocante à matéria contida na PEC, o processo jamais chegará a cabo. Acresça-se a isso o fato de que as emendas são os únicos instrumentos de reforma da
Constituição a que se pode recorrer uma vez que a revisão prevista no Ato das
Disposições Transitórias já foi realizada, não podendo ser repetida. Em decorrência disso, várias mudanças substanciais reclamadas por uma sociedade em
constante mutação têm sido propostas por meio de PECs. O que fazer, então, em
vista dos cada vez mais recorrentes casos de dissenso parcial entre a Câmara e o
Senado acerca das chamadas PECs das reformas? A Constituição não prevê uma
solução processual para o impasse. Permitir-se-á, porventura, que o processo
se protraia no tempo, de modo interminável? É evidente que não. Tal postura
não haveria de servir nem aos fins colimados pelo legislador constituinte nem
aos interesses da nação. Há que se constituir uma equação para o problema que,
em vez de violar a Constituição, empreste-lhe maior eficácia. Indubitavelmente,
o legislador constituinte quis manter o texto constitucional ajustado aos valores e interesses cambiantes da sociedade. Daí haver provido meios de alterá-lo.
(BRASIL, 2004, p. 9567)

Nesse diapasão, pode-se dizer que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
vêm aplicando à tramitação das propostas de emenda à Constituição, por analogia, as regras regimentais criadas para regular a tramitação dos projetos de
lei, de modo a permitir que elas sejam desdobradas em duas ou mais proposições da mesma natureza.
Segundo a posição consolidada na Câmara dos Deputados e o fato de que o
RICD, no seu art. 57, III, faculta às comissões temáticas dividir o projeto de
lei que contenha matérias diferentes em proposições separadas, por analogia,
podem também as propostas de emenda à Constituição, mesmo as oriundas
do Senado Federal (art. 203, RICD), ser desdobradas na comissão especial ou,
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por destaque, no Plenário. Esse entendimento, para a Presidência da Câmara,
longe de malferir a Carta Política, haverá de revesti-la de maior eficácia, na
medida em que a conformará aos valores e interesses da sociedade brasileira,
que estão em constante transformação.

3 A Reforma do Judiciário
A adoção da técnica de promulgação “fatiada” tem a virtude de permitir a
aprovação de parcela consensual da proposta de emenda à Constituição. Assim ocorreu também com a Reforma do Judiciário (PEC nº 96/1992), que veio a
se transformar na Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Na ocasião, o texto
aprovado na Câmara dos Deputados sofreu alterações no Senado Federal. Tais
alterações foram convertidas em uma proposição autônoma (PEC nº 358/2005),
que passou a tramitar na Câmara dos Deputados como se originada do Senado
Federal. Os dispositivos oriundos da Câmara dos Deputados que foram aprovados no Senado Federal sem alterações e, portanto, objeto de consenso entre
as duas Casas Legislativas, foram promulgados no corpo da referida Emenda
Constitucional nº 45, de 2004.
Convém salientar que, no caso da Reforma do Judiciário, houve dispositivos
promulgados que apresentavam conexão com outros que foram objeto de nova
proposta de emenda à Constituição (PEC nº 358/2005). Mencionem-se, por
exemplo, os dispositivos relativos ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com
destaque para o art. 103-B, cujo teor é objeto de alteração pela nova proposição.

4 A PEC dos Vereadores
Mais recentemente, a técnica da promulgação “fatiada” foi empregada na PEC
nº 333, de 2004 (a chamada “PEC dos Vereadores”). Uma alteração feita no seu texto
pelo Senado Federal criou um conflito entre as duas Casas do Congresso Nacional.
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Na verdade, por ocasião da criação da CPMF24 e das Reformas Administrativa,
da Previdência e do Judiciário, as Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal concordaram que eventuais modificações do texto na Casa revisora
não implicaram modificação substancial em seu sentido e, assim, promulgaram as parcelas consensuais das propostas sem maiores problemas. Eventuais
questionamentos quanto à regularidade do processo legislativo foram levados
ao Supremo Tribunal Federal (STF) e devidamente examinados. Contudo, no
processamento da PEC nº 333/2004, houve divergências entre as Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional quanto à preservação do sentido do texto.
Assim é que, segundo a Mesa da Câmara dos Deputados, a supressão, pelo Senado Federal, do dispositivo que limitava as despesas das câmaras municipais
implicava alteração substancial do texto em matérias que possuem dependência mútua, o que criava a necessidade de retorno da proposição à Casa iniciadora para nova apreciação. A Mesa do Senado Federal, por sua vez, entendeu
que a supressão era possível, o que a levou a impetrar mandado de segurança
no STF para tentar obrigar a Câmara dos Deputados a assinar a promulgação
da proposição.
A Mesa do Senado Federal decidiu por dividir a PEC nº 333, de 2004, em duas
parcelas autônomas, uma que tratava da composição das câmaras municipais
e outra que tratava das despesas destas. A primeira, uma vez realizada a divisão, foi aprovada pela Câmara Alta e encaminhada para a promulgação, pois
entendia a Mesa do Senado Federal que o texto referente à composição das
câmaras municipais fora devidamente aprovado por ambas as Casas.
Na Questão de Ordem nº 392, de 2009, a Presidência da Câmara dos Deputados
deixou claro que, embora concordasse com a possibilidade de promulgação
de parcela consensual de propostas de emenda à Constituição, a matéria desmembrada teria que se sustentar de modo autônomo para que o destaque fosse
possível. Para ela, o Senado Federal teria realizado o desmembramento de duas
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Contribuição Provisória sobre a Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de
Natureza Financeira.
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matérias conexas, razão pela qual não seria possível a promulgação apenas da
parte aprovada.
Não obstante, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara
dos Deputados aprovou parecer favorável ao recurso contra a referida Questão
de Ordem nº 392, de 2009. No parecer aprovado, destacando-se decisões proferidas pelo STF (BRASIL, 2004a, b) que determinaram a redução do número
de vereadores de Teodoro Sampaio, Alto Alegre, Ibitinga e Tabatinga, todos do
estado de São Paulo, sem haver, entretanto, a correspondente ordem para a redução das despesas com as respectivas câmaras municipais, entendeu-se não
haver conexão necessária entre a composição do Poder Legislativo municipal
e a ordenação de despesas.
Sem adentrar no mérito da discordância entre o Senado Federal e a Câmara
dos Deputados no tocante à existência ou não de relação de pertinência entre
as matérias que foram objeto de destaque, ressalte-se que o emprego da técnica do “fatiamento” pode gerar controvérsias quanto à preservação do sentido
da proposição aprovada na Casa iniciadora.

5 O entendimento do STF
O entendimento do STF sobre a possibilidade de promulgação “fatiada” de
propostas de emenda à Constituição parece ser idêntico ao adotado por ambas
as Casas do Congresso Nacional. Com efeito, a jurisprudência da Corte sobre
o tema é no sentido da desnecessidade de retorno da proposição à Casa iniciadora quando as alterações ocorridas na Casa revisora não tiverem provocado
mudança substancial no sentido do texto.
Mencione-se, a propósito, o voto da ministra Ellen Gracie na ADI25 nº 2.666/
DF, de cuja ementa extrai-se o seguinte excerto:
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Proposta de emenda que, votada e aprovada na Câmara dos Deputados, sofreu
alteração no Senado Federal, tendo sido promulgada sem que tivesse retornado
à Casa iniciadora para nova votação quanto à parte objeto de modificação. Inexistência de ofensa ao art. 60, § 2º, da Constituição Federal no tocante à supressão, no Senado Federal, da expressão “observado o disposto no § 6º do art. 195
da Constituição Federal”, que constava do texto aprovado pela Câmara dos
Deputados em 2 (dois) turnos de votação, tendo em vista que essa alteração não
importou em mudança substancial do sentido do texto. (Precedente: ADC nº 3,
rel. min. Nelson Jobim.) (BRASIL, 2002, p. 177)

Nesse diapasão, transcrevem-se abaixo trechos do voto da ministra Ellen
Gracie na ADI nº 2.031/DF, que se acham vazados nos seguintes termos:
Proposta de emenda que, votada e aprovada no Senado Federal sofreu alteração
na Câmara dos Deputados, tendo sido promulgada sem que tivesse retornado à
Casa iniciadora para nova votação quanto à parte objeto de modificação. Inexistência de ofensa ao art. 60, § 2º, da Constituição Federal no tocante à alteração
implementada no § 1º do art. 75 do ADCT, que não importou em mudança substancial do sentido daquilo que foi aprovado no Senado Federal. Ofensa quanto
ao § 3º do novo art. 75 do ADCT, tendo em vista que a expressão suprimida
pela Câmara dos Deputados não tinha autonomia em relação à primeira parte
do dispositivo, motivo pelo qual a supressão implementada pela Câmara dos
Deputados deveria ter dado azo ao retorno da proposta ao Senado Federal, para
nova apreciação, visando ao cumprimento do disposto no § 2º do art. 60 da Carta Política. (ADI nº 2.031, rel. min. Ellen Gracie, DJ de 17/10/2003.)
(...) Quanto à alteração ocorrida na Câmara dos Deputados, relativa à supressão das palavras, ‘restabelecê-la’, em seguida ao verbo ‘reduzir’, no § 1º do novo
art. 75, sem que a proposta tivesse retornado ao Senado para nova apreciação,
tenho que esse aspecto não importou em ofensa ao art. 60, § 2º, da Carta Magna.
Como amplamente debatido no julgamento liminar, a possibilidade de restabelecimento da alíquota original tinha caráter autônomo em relação à possibilidade de sua redução, não tendo a supressão daquela importado em modificação
substancial do sentido da norma aprovada e promulgada. O que importa, no
caso, é que o texto promulgado foi devidamente aprovado por ambas as Casas,
nos termos exigidos pelo § 2º do art. 60 da Constituição. (BRASIL, 2002, p. 90)

Por ocasião da promulgação da Emenda Constitucional nº 45, de 2004, que
pôs em vigor parte da Reforma do Judiciário, uma pronta mobilização das
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categorias ligadas à prestação jurisdicional trouxe novamente à apreciação do
STF a questão sobre a compatibilidade entre promulgação “fatiada” de propostas de emenda à Constituição e o art. 60 da Carta Política. Mais uma vez,
a Corte Suprema entendeu que, se não há conexão temática e dependência
mútua entre os dispositivos modificados, é permitida a promulgação da parte
do texto que fora objeto de consenso.
Nesse sentido, reproduz-se o seguinte fragmento do voto do ministro Cezar
Peluzo na ADI nº 3.367/DF:
No caso, a norma tachada de inconstitucional estabelece uma série de competências do Conselho Nacional de Justiça, cada uma das quais dotada de independência semasiológica e normativa. Amputada, no Senado, a expressão ‘perda do
cargo’, o texto residual, aprovado em ambas as Casas do Congresso, manteve intacto o sentido nomológico, dada sua perceptível autonomia semântica. É o que
basta por repelir a arguição de ofensa ao art. 60, § 2º, da Constituição Federal.
(BRASIL, 2006, p. 260)

Para o STF, portanto, a diretriz que permite a promulgação “fatiada” de propostas de emenda à Constituição é “o entendimento no sentido de que o retorno à Casa de origem somente é imperativo quando a alteração seja substancial,
e não na hipótese de mudanças redacionais, sem modificação de conteúdo”
(BARROSO, 2009, p. 158). Vale dizer, a diretriz é a preservação do sentido do
texto aprovado na Casa iniciadora, conforme aponta iterativa jurisprudência
do Excelso Pretório.

6 Conclusão
Ao fim e ao cabo, cabe indagar sobre a legitimidade da Presidência da Casa revisora para decidir em nome dos respectivos pares sobre eventual coincidência
entre os textos aprovados em ambas as Casas do Congresso Nacional. Afinal,
se a Constituição Federal, no seu art. 60, § 3º, atribui às Mesas da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal a competência para a promulgação de emendas à Constituição, cumpre perquirir se, no mínimo, não seria da Mesa da
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Casa revisora, e não da Presidência da Casa revisora, a legitimidade para declarar a autonomia entre os textos desmembrados.
Outrossim, os critérios para decidir sobre o que já foi objeto de consenso não
estão claramente estabelecidos, considerando-se que não se pode facilmente determinar a “intenção” do legislador nas votações necessárias à aprovação de uma proposta de emenda à Constituição. Vale lembrar que no sistema
romano-germânico adotado no Brasil, via de regra, interpreta-se a mens legis,
e não a mens legislatoris, o que põe em questão a investigação de fontes parlamentares (debates, atas de discussão, etc.) na tarefa de identificar textos já
passíveis de promulgação. Quais seriam, então, os parâmetros hermenêuticos
para realizar essa delicada tarefa?
Na verdade, o processo de interpretação jurídica de um texto já não ocorre
mais de maneira simplesmente silogística, vale dizer, por mero enquadramento do fato na hipótese legal – a chamada “subsunção judicial”, herdada do positivismo jurídico. Entende-se, hoje, que a definição do sentido de um texto
normativo não é um problema apenas semântico, mas também pragmático.
A norma jurídica não está completamente contida no texto, mas depende de
interações recíprocas entre dados linguísticos e não linguísticos.
A incerteza do sentido, por sua vez, não resulta apenas da eventual vagueza das
palavras utilizadas no texto, mas também da pluralidade de valores existentes
entre os intérpretes potenciais.
Hoje, parece haver consenso na doutrina de que o sentido normativo de um
texto não decorre apenas de operações lógicas, fornecidas pelas regras de interpretação, mas de operações dialógicas. Não se deve, portanto, desprezar a
participação do intérprete na construção de sentido dos textos normativos.
A interpretação da norma não é apenas um processo cognitivo, mas também
construtivo de sentido, o que a torna, inevitavelmente, uma tarefa criadora,
que ocorre no âmbito da linguagem.
A interpretação, especialmente a de índole constitucional, não deve ser realizada segundo a lógica de “um ou outro” intérprete, mas de acordo com um
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pensamento permanentemente aberto a múltiplas possibilidades e alternativas, conduzindo a elementos criativos26.
Daí decorre o principal problema de alterar o texto de uma proposta de emenda à Constituição fundado na assertiva de que o sentido do “todo” foi modificado pela Casa revisora. Diferentes intérpretes podem, de modo perfeitamente
razoável, discordar sobre a preservação ou não do sentido da norma, o que leva
a questionar a legitimidade do presidente da Casa revisora a decidir, em nome
de todos, sobre a preservação do sentido do texto.
No mais, como não existe apenas uma interpretação jurídica correta para cada
texto, sendo possível mais de uma interpretação razoável, o problema está em
determinar as fronteiras entre a preservação do sentido e a autonomia entre
as distintas partes de uma proposição aprovada por ambas as Casas do Congresso Nacional.
Atualmente, a doutrina admite uma clara diferença entre texto legal e norma
jurídica – em nosso caso, texto aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo
Senado Federal e a interpretação sobre o real consenso obtido entre as Casas
Legislativas. Afinal, o texto legal é apenas o início, e não o fim do processo de
criação da norma jurídica.
A promulgação “fatiada” de propostas de emenda à Constituição, inevitavelmente, implica a transferência de decisões sobre a lisura do processo legislativo para o Poder Judiciário, trazendo à tona o fenômeno conhecido como
“judicialização da política”. Tradicionalmente, a concretização das normas
constitucionais e regimentais relativas ao processo legislativo, no âmbito parlamentar, constitui matéria afeta à economia interna do Congresso Nacional.
A interpretação e aplicação dessas normas, portanto, estão ligadas ao regime
de separação dos poderes, garantindo-se a independência do Legislativo, expressa na doutrina dos atos interna corporis.
26

No âmbito do direito constitucional, Peter Häberle (1980, p. 3) defende a ideia do “pensamento jurídico do possível” como expressão, pressuposto e limite de uma interpretação aberta para terceiras ou
quartas possibilidades, assim como para compromissos. Vale dizer, pensamento do possível ou pensamento pluralista de alternativas.
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Não obstante, essa independência abrange igualmente a interpretação da própria vontade expressa nas votações, traduzindo-se na competência exclusiva
de elaborar a redação final das proposições, após a fase deliberativa. De outra
parte, a observância do devido processo legislativo constitui direito público
subjetivo dos parlamentares, que, frequentemente, buscam o STF para reclamar a aplicação do direito parlamentar. Essa dinâmica pode conduzir, como
de fato já ocorreu, a uma tensão entre as duas Casas do Legislativo e o Poder
Judiciário, pondo em teste o sistema de freios e contrapesos e a equação de distribuição de competências, conforme concebida pelo constituinte originário.
Ademais, no âmbito da técnica legislativa, as repercussões da promulgação
“fatiada” de propostas de emenda à Constituição são relevantes, à medida que
o texto poderá resultar ambíguo ou incongruente, como a Reforma do Judiciário o demonstrou na prática. Essa possibilidade, entretanto, pode ser defendida com base no pragmatismo político, que vê o texto legislativo como menor
denominador comum – fruto do “consenso possível” –, ou, ao contrário, rechaçada pela ideia de que a norma deverá exprimir uma desejada excelência
técnica, em prol da unidade e da coerência do ordenamento jurídico.
Ainda que a competência para decidir sobre as matérias objeto de consenso venha eventualmente a ser atribuída à Casa revisora, cabe indagar até que
ponto o emprego da técnica do “fatiamento” afeta a autonomia da Casa iniciadora. Afinal, poderiam os regimentos internos da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal estabelecer normas para tratar da promulgação “fatiada”
ou, no caso, a interpretação sobre o procedimento correto deveria decorrer
diretamente da Constituição?
Ao examinar as questões relacionadas ao que se denominou de promulgação “fatiada” de propostas de emenda à Constituição, sobreleva-se a necessidade de conferir maior segurança ao processo legislativo e ao ordenamento jurídico. Busca-se, assim, pautar de forma mais técnica a atuação
do constituinte derivado.
Ademais, impõe-se examinar se a maior flexibilidade proporcionada pela técnica de “fatiamento” – evitando desnecessárias idas e vindas entre as duas
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Casas do Congresso Nacional, que podem procrastinar a solução normativa
das controvérsias entre os atores sociais – compromete o especial processo de
votação exigido para a reforma de uma Constituição analítica e rígida, como a
vigente Carta Política brasileira.
Nesse sentido, eventuais modificações nos regimentos internos de ambas as
Casas do Congresso Nacional poderiam conferir maior segurança jurídica à
técnica da promulgação “fatiada” de propostas de emenda à Constituição, o
que implicaria maior equilíbrio entre a necessidade política de viabilizar o
consenso parcial de reforma constitucional com os requisitos impostos por
uma Constituição rígida.
Por fim, uma regulação mais detalhada da técnica de “fatiamento” por meio
dos regimentos internos poderia reduzir eventuais tensões entre as duas Casas
do Congresso Nacional e as respectivas Mesas. Tal fato, por sua vez, certamente contribuiria sobremodo para mitigar os casos de “judicialização da política”,
nos quais o STF é provocado para dirimir controvérsias relativas à lisura do
processo legislativo das emendas constitucionais ou, pelo menos, criaria parâmetros mais claros e precisos para os julgamentos dessas matérias.
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O Congresso Nacional e as políticas
monetária e externa27
Ricardo de João Braga
João Ricardo Carvalho de Souza

1 Introdução
O objetivo deste trabalho é apresentar a metodologia das investigações realizadas sobre a participação do Poder Legislativo na formulação das políticas
públicas nas áreas da política externa e monetária. O estudo conjunto dos dois
temas foi motivado pela identidade, na hipótese formulada pelos autores, da
forma de atuação do Legislativo nessas matérias. Assim, as investigações realizadas tiveram por objetivo comprovar se, no âmbito da política monetária e
da política externa, a atuação do Legislativo se dá preferencialmente por meio
de ações estratégicas, não ostensivas.
Para atingir o objetivo escolhido, no campo da política monetária foi feito um
estudo sobre as relações entre essa política e a ação parlamentar, o que levou a
uma abordagem focada nas relações Política-Economia. O texto a seguir apresenta alguns trabalhos internacionais, sobretudo norte-americanos, com essa
temática específica. O que se pode ver na literatura internacional é que não se
deve esperar ações parlamentares que busquem alterar diretamente a política
monetária, mas sim que atuem de forma mediata e assim interfiram na produção da política monetária de forma menos ostensiva.
27

Este trabalho deriva do GPE 9.10 e tem por base a tese de doutoramento dos autores em Ciência Política.
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Por sua vez, no campo da política externa, para atingir-se o objetivo pretendido, adotou-se como premissa uma formulação teórica sobre a forma de participação do Legislativo na política externa brasileira (PEB). Assumiu-se que
a atuação do Legislativo nessa modalidade de política pública não é adequadamente percebida em razão da singularidade da sua participação no processo, singularidade materializada no fato de que sua forma de ação não se dá,
preferencialmente, de forma comissiva. Regra geral, não há apresentação de
emendas, com cláusulas restritivas ou explicativas, ou rejeição do ato internacional. O Legislativo opera utilizando o que se denominou silêncio legislativo,
que se traduz na demora da conclusão do processo legislativo de referendo do
ato internacional, sendo que essa demora não é, simplesmente, um ato omissivo, mas uma forma de manifestação de posição do Congresso Nacional em
relação à matéria do ato internacional. Também é importante destacar que
essa demora, em não poucas vezes, atenderia aos interesses do próprio Estado
brasileiro, ocasião em que Executivo e Legislativo atuariam de forma coordenada, utilizando-se do processo legislativo de referendo do ato internacional
para retardar o início de uma obrigação que, geralmente imposta pelo sistema
internacional, está em conflito com os interesses brasileiros.
O trabalho divide-se, além desta introdução, em duas partes. A primeira trata
da participação do Legislativo na política monetária brasileira. Nela apresenta-se uma revisão da literatura internacional sobre ciclos políticos e sobre as
relações Congresso-burocracia; uma análise crítica à literatura sobre o tema
e opções possíveis de análise da matéria; e uma conclusão sobre as ações esperadas do Congresso Nacional em relação à política monetária. Na segunda
parte, trata-se da participação do Legislativo na política externa, abordando-se: a) o processo de decisão na formulação da política externa; b) as limitações
do Congresso Nacional no processo de formulação da política externa; c) a
relevância do tempo de tramitação no processo de referendo dos atos internacionais; d) os elementos de análise e as hipóteses formuladas sobre a atuação
do Legislativo no processo de referendo dos atos internacionais pactuados pelo
Executivo; e) a descrição da metodologia utilizada na pesquisa; f) os resultados
encontrados após a aplicação da metodologia definida para a pesquisa da par-
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ticipação do Legislativo na PEB; e g) a conclusão decorrente da avaliação dos
dados obtidos na análise do processo legislativo das proposições que referendaram atos internacionais.

2 A participação do Legislativo na
política monetária brasileira
2.1 Ciclos políticos
A relação entre Política e política econômica é tratada pela literatura norte-americana principalmente na discussão dos ciclos políticos, tanto em suas
versões eleitoral como partidária. Os modelos dividem-se quanto à assunção
da teoria das expectativas racionais, que se disseminou a partir do final dos
anos 1970. Anteriormente a elas, os modelos baseavam-se na existência de
uma curva de Phillips28 explorável pelo grupo no poder, que poderia fazer escolhas entre níveis de inflação e desemprego. Com a assunção das expectativas
racionais, ao contrário, há menos suporte teórico para possibilidades de manipulação da economia (KEECH, 1995; FIALHO, 1999).
Os primeiros modelos de ciclos eleitorais advogavam que todo governante estimularia a economia antes das eleições, conquistando votos pelo maior nível
de emprego, e após as eleições submeteria a economia à recessão para controlar a inflação. Por sua vez, os modelos originais de ciclos partidários, também
antes das expectativas racionais, diferenciavam as preferências dos eleitores
e partidos prescrevendo que partidos de esquerda prefeririam menos desemprego e mais inflação, e os de direita mais desemprego e menos inflação – e
obviamente supunham que tal manipulação era possível.

28

A curva de Phillips apresenta uma relação inversa entre taxa de inflação e nível de desemprego – quanto
maior uma, menor a outra. Essa é uma suposição contestada, algo no centro das discussões entre partidários das teorias keynesianas e seus críticos monetaristas e defensores das expectativas racionais.
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Com as expectativas racionais os modelos assumem que as manipulações da
economia, tanto no ciclo eleitoral quanto no partidário, podem ocorrer apenas
devido a falhas de mercado ou da percepção dos agentes, pois, como prescreve a
teoria das expectativas racionais, em equilíbrio os agentes não podem ser enganados e manipulações da política econômica não alteram variáveis reais, como
nível de emprego e crescimento. Outro ponto é que alguns modelos partidários
passaram a supor que diferentes partidos representam eleitores com diferentes
preferências pelos efeitos distributivos da inflação (HAVRILESKY, 1987).
As versões mais abundantes dos ciclos políticos, no entanto, negligenciam a
participação do Congresso, focando principalmente as relações entre o chefe
do Poder Executivo e as políticas fiscal e monetária (PIERCE, 1978; WOOLLEY,
1984; BECK, 1987; ALLEN; BRAY; SEAKS, 1997; CLARK; HALLERBERG, 2000).
Os trabalhos que consideram relevante a atuação do Congresso em relação
à política monetária inserem-se na linha de estudos que trata da interação
Congresso-burocracia, onde a abordagem dominante é aquela que utiliza a relação agente-principal (WEINGAST; MORAN, 1983; WEINGAST, 1984; MCCUBBINS; SCHWARTZ, 1984; CALVERT; MCCUBBINS; WEINGAST, 1989;
FIORINA, 1989; CHANG, 2003).

2.2 Relações Congresso-burocracia
2.2.1 Agente-principal
A teoria agente-principal, como perspectiva que embasa os estudos de relações
Congresso-burocracia, merece ser mais bem explanada.
Essa teoria apresenta os incentivos positivos e negativos para que um indivíduo ou grupo delegue poderes ou funções a outro. Ela está relacionada a
controle hierárquico no contexto de assimetria de informação e conflito de
interesses (MOE, 1984, p. 757).
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A teoria está imersa numa concepção da sociedade composta por inúmeros
contratos. Segundo ela, uma das partes (o principal) tem um direito/interesse e
compra/contrata o serviço da outra (agente) buscando que este último realize
as ações conforme ele (principal) deseja. Deve ser ressaltado que esses contratos são de cooperação, pois se o principal não tem opção em relação ao agente
contratado (se o agente fosse insubstituível) ou o agente não tem escolha, se
é dependente do principal (o qual poderia modificar a qualquer momento e a
qualquer modo os termos do contrato, unilateralmente), então se configura
outro tipo de relação, a de exploração (MALTZMAN, 2001, p. 10-13).
Em relação aos ganhos para os envolvidos nos contratos de cooperação, pode-se apontar o fato de o principal não ter as qualificações técnicas ou legais,
os conhecimentos, o interesse ou o tempo para realizar as ações que necessita. Quanto ao agente, ao especializar-se em certas funções ele pode tornar-se
mais eficiente, o que traz ganhos na execução da tarefa que podem ser distribuídos entre ele e o principal.
Além dos ganhos, a relação agente-principal apresenta um problema básico,
qual seja, a possibilidade de o agente atuar de acordo com suas próprias preferências, em prejuízo dos interesses do principal – o que configura oportunismo.
A possibilidade de o agente seguir seus próprios interesses em prejuízo daqueles do principal dá-se pela assimetria de informações e pelo custo em substituir o agente. A realidade é uma situação na qual nem os agentes nem os
principais possuem todas as informações que necessitam. A assimetria de informação, contudo, surge devido ao fato de o agente ser mais capacitado, mais
especializado e encontrar-se mais próximo do objeto de análise, o que dá a ele
mais informações.
Uma ideia importante para se entender a relação agente-principal é a de custo
de transação. Não existiria informação perfeita a custo zero e nem mesmo garantia integral de cumprimento de acordos a custo zero, assim toda transação
entre agentes apresente custos referentes à avaliação (medição) do que está
sendo contratado e os custos de fazer cumprir o contrato (ALT; ALESINA,
1996, p. 649).
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Há dois problemas inerentes à relação agente-principal, ambos baseados na
assimetria de informação: a seleção adversa e o risco moral (moral hazard).
Segundo Moe (1984), ambos os conceitos foram desenvolvidos a partir de
ideias particulares de Alchian e Demsetz (apud MOE, 1984) sobre processos
de produção complexos e cooperação e ganharam uma forma mais geral com
o trabalho de Williamson (apud MOE, 1984), que estendeu os conceitos para
outras situações. Em verdade, os conceitos de seleção adversa e risco moral
como apresentados por Williamson são ideias de problemas gerais e potenciais
a todas as relações contratuais hierárquicas. Ainda segundo Moe:
como conceitos teóricos, são particularmente valiosos para entender situações
nas quais uma parte busca controlar o comportamento de outra, ou, em termos
mais gerais, alcançar certos resultados (como lucros) ao confiar no comportamento de outras partes e estruturá-lo. (MOE, 1984, p. 755, tradução nossa)

A seleção adversa é a impossibilidade de o principal conhecer todas as características pertinentes do objeto/serviço/agente antes de contratá-lo. Moe
(1984, p. 754-755) utiliza o exemplo da contratação de um empregado. Como
o principal – o empregador – não conhece todas as informações importantes
do pleiteante ao cargo (seu engajamento, sua capacidade, sua criatividade), ele
arbitra uma remuneração com base em médias do que espera dos pleiteantes.
Estes, por seu turno, conhecem suas próprias características e produzem a
seguinte situação: aqueles que se consideram abaixo da média arbitrada pelo
empregador consideram o emprego interessante e candidatam-se, os que consideram a si próprios mais produtivos, melhores, não veem atratividade no
emprego. Ademais, mesmo que os mais aptos ao trabalho e capazes de preencher o interesse do empregador optassem pela vaga, o próprio empregador não
conseguirá identificá-los, pois todos os pleiteantes têm incentivos a apresentar
as melhores qualificações. Esta é a adversidade da seleção: a racionalidade do
processo leva a que se atraia uma quantidade desproporcional de pleiteantes
abaixo da média esperada.
O risco moral, por sua vez, é um problema posterior à seleção. Ele consubstancia-se como a probabilidade do agente já contratado voltar seus esforços
para desempenhar bem as atividades que podem ser identificadas e analisadas
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pelo principal e esforçar-se menos em buscar os objetivos implícitos do contrato – em geral as atividades identificáveis mais facilmente são “proxies” dos
objetivos implícitos. Assim, é difícil para o principal saber se o agente está, de
fato, buscando os interesses contratados. Além disso, mesmo que o principal
constate que não está sendo plenamente atendido em seus interesses, ele deve
confrontar essa perda com o próprio custo de substituir o agente, o que, em
alguns casos, pode não compensar.
Há três formas de evitar o oportunismo, mas todas também apresentam problemas. A primeira alternativa é construir contratos que incentivem o agente
a fazer a vontade expressa do principal. Devido à complexidade da vida real,
ao sem-número de situações inusitadas que podem surgir nas relações econômicas, políticas, sociais, etc., é muito difícil fazer um contrato abrangente e
específico, capaz de enquadrar sempre o comportamento do agente.
A segunda alternativa é o principal monitorar o agente. Esta também é uma
opção com problemas, pois há sempre uma assimetria de informações entre
o principal e o agente (que é o especialista e está mais próximo das questões
em discussão), e conseguir essas informações e analisá-las implica em custos.
A terceira alternativa, por fim, é selecionar o agente que possua preferências
similares ao principal. O problema embutido nessa situação é a dificuldade de
escolher adequadamente o agente (o problema da seleção adversa). Conhecer
todas as reais preferências de uma pessoa, ou instituição, é um processo custoso, difícil, senão impossível e, além disso, tomar todas as informações disponíveis sobre o agente e analisá-las não garante a escolha ótima.

2.2.2 Congresso – “burocracia monetária”
Entre aqueles que focam a interação Congresso-política monetária, Kevin
Grier (1991) identifica uma relação entre as preferências do presidente do Comitê Bancário do Senado (Senate Banking Committee) e taxas de expansão da
oferta de moeda. Na linha dos ciclos partidários que assumem os postulados
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da teoria das expectativas racionais, o autor toma como base que a inflação
tem diferentes efeitos redistributivos sobre a sociedade.
Morris e Munger (1998) apresentam um “jogo” com múltiplos principais de
várias instituições (Senado, Câmara, Poder Executivo e o próprio Federal
Reserve System – FED), e concluem que o Congresso tem muita capacidade
de influir sobre a burocracia, sendo que naqueles pontos em que tem consenso
para derrubar vetos presidenciais, acima de 2/3 dos votos, as decisões nem
precisam ser tomadas ou explicitadas.
Thomas Havrilesky (1995) apresenta um trabalho que é provavelmente o mais
completo e abrangente sobre as relações entre o Congresso e a política monetária nos EUA. De fato, além das relações Legislativo-FED, o autor considera
também as influências do Poder Executivo e as do sistema financeiro em relação à autoridade monetária.
Em primeiro lugar, o autor critica a simplicidade dos ciclos eleitorais e partidários – em seus pressupostos motivacionais – para explicar a condução da política monetária nos EUA. Mais importante nas pressões sobre o FED seria o papel
de acomodação das políticas distributivas do governo. Tais políticas, ao gerarem
impactos nas despesas do governo e na carga tributária, têm invariáveis efeitos
sobre taxas de juros e câmbio. Dessa forma, o autor identifica na pressão dos
políticos pela expansão da oferta monetária uma forma de atender grupos de
eleitores que são prejudicados pelos efeitos adversos das políticas distributivas,
efeitos que se manifestam em inflação, impostos, juros, câmbio e desemprego.
Para o autor, as expansões monetárias ocorridas do final dos anos 1960 a meados
dos anos 1980 seguem esta lógica (HAVRILESKY, 1995, p. 13-14).
Indo à essência do seu modelo, Havrilesky entende que o Congresso, a partir
de diagnósticos sobre a situação da economia, cria suas preferências sobre a
política monetária e pressiona o FED neste sentido. Este, para se proteger das
ameaças do Legislativo, cede aos interesses de curto prazo do Poder Executivo,
que lhe garante apoio. O autor vê esta ação da autoridade monetária como uma
perda tática de independência no curto prazo para garantir a sobrevivência da
instituição no longo prazo.
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2.3 Crítica à literatura sobre o tema e opções de análise
É importante destacar dois pontos fundamentais que perpassam a bibliografia analisada. O primeiro refere-se à forma de influência do Congresso sobre
a política monetária. Para Grier (1991) e também para Havrilesky (1995), o
Congresso ameaça o FED com proposições e práticas legislativas de supervisão (oversight). O primeiro faz referência a ameaças de auditorias de gastos do
FED, perda da autonomia orçamentária e diminuição de tempo dos mandatos.
O segundo cita ameaças à autoridade monetária do FED, a suas competências
regulatórias e ao segredo e à autonomia da política monetária.
O segundo ponto a ser ressaltado é que toda a bibliografia detalhada até aqui
preocupa-se com a implementação da política monetária. De fato, a estrutura
institucional que rege tal política nos EUA está estruturada praticamente desde 1951, o que pode explicar a ênfase da bibliografia apenas na implementação
da política, e não em seus aspectos institucionais. Os pontos importantes na
trajetória do FED foram: sua criação em 1913; a definição sobre a composição
de seus membros em 1935 (Banking Act of 1935), que estabeleceu a proeminência dos indicados pelo presidente no Federal Open Market Committee –
FOMC (também criado pelo mesmo ato); a perda de influência do Tesouro no
FOMC em 1951 (Accord of 1951); o estabelecimento, em 1975, de duas audiências anuais do presidente do FED no Congresso (uma no House Banking
Committee e outra no Senate Banking Committee); e a obrigatoriedade da
divulgação das atas de reunião do FOMC em 1993.
Embora o Brasil compartilhe com os EUA algumas características dos sistemas econômico e político (como o presidencialismo, o bicameralismo, a necessidade de o Senado aprovar membros da autoridade monetária indicados pelo
presidente da República, a separação entre o Tesouro e a autoridade monetária), diante do objetivo do projeto de estudar a atuação do Congresso Nacional
na estruturação do regime monetário brasileiro, a realidade nacional apresenta
características diferenciadoras que devem necessariamente ser consideradas.
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Em primeiro lugar o Congresso brasileiro é, comparativamente ao norte-americano, mais fraco em relação ao Poder Executivo. Para citar apenas duas diferenças fundamentais: 1. o Legislativo norte-americano tem muito mais competências orçamentárias, sendo o responsável pela determinação das dotações
e pela liberação dos recursos para o Poder Executivo; 2. o presidente dos EUA
possui muito menos competências legislativas que o brasileiro (que utiliza, por
exemplo, as poderosas medidas provisórias) (OLESZEK, 2004; DAVIDSON;
OLESZEK, 2006).
Outra diferença fundamental entre os dois países é que nosso sistema monetário está ainda em formação, com importantes alterações nos últimos vinte
anos (SOLA; KUGELMAS; WHITEHEAD, 2002). Nossa Constituição Federal
e nossa democratização têm ambas pouco mais de duas décadas, o Conselho
Monetário Nacional teve profundamente alterada sua composição ainda em
1994, o Comitê de Política Monetária foi criado em 1996, o Sistema de Metas
de Inflação em 1999 e a questão da independência do Banco Central é um
elemento recorrente das discussões sobre reformas econômicas e políticas no
país (AVRITZER; ANASTAZIA, 2006).
Ponto importante também, ressaltado pela bibliografia, é que, além de nosso
Congresso ser mais fraco que o estadunidense, a sua dinâmica submete-se a relações mais gerais do sistema político, mais especificamente ao presidencialismo de coalizão (ABRANCHES, 1988; AMORIM NETO, 2000), em que o centro formatador da dinâmica política e da atuação do Congresso é o presidente
da República. Realmente, Santos e Patrício (2002), um dos raros textos que tratam da relação entre o Legislativo brasileiro e a política monetária no Brasil,
apresentam a tese de que a prestação de contas do Banco Central ao Congresso
deu-se apenas pelo episódio da CPI dos Bancos em 1999 e deveu-se a problemas
internos à coalizão montada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso.
Por fim, outro aspecto a ser considerado é que as decisões sobre a política
monetária no Brasil são fortemente influenciadas por imperativos maiores da
economia nacional, em que tem destaque a recorrente fragilidade do sistema,
que se vê constantemente às voltas com problemas no equilíbrio externo, na
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manutenção da estabilidade monetária e na promoção do nível de crescimento em patamares adequados. Braga (2006) cita um exemplo dessa dinâmica
quando trata da política parlamentar referente à mudança de regime cambial
em 1999.
É importante então levar em conta que nosso regime monetário, ao contrário
do norte-americano, não está maduro, mas sim em estruturação, que nosso
Congresso não tem tanto poder quanto o dos EUA e se submete ao presidencialismo de coalizão, e que desde 1994 a política monetária teve uma proeminência econômica e política praticamente sem par devido às necessidades de
estabilização da economia.
Diante do quadro traçado, é útil a abordagem apresentada por Woolley e
LeLoup (1989). Ao contrário da maioria dos autores, eles não trabalham com
ciclos políticos e também não veem as ações do Congresso norte-americano
apenas como ameaças ao FED com vistas a alterar a implementação da política monetária. Em verdade, os autores realizam uma pesquisa comparativa
entre EUA, Inglaterra, França e Alemanha em que utilizam o comportamento dos parlamentares em relação à política monetária para testar as motivações clássicas apresentadas pela literatura (MAYHEW, 1974; FENNO JR.,
1973; DODD, 1977). Concluem, ao final, que apenas a motivação eleitoral
não é capaz de explicar o comportamento dos legisladores nesse tema.
Os autores trabalham com duas hipóteses de motivação: a eleitoral e a institucional. A motivação eleitoral seria aquela que liga os legisladores aos seus
eleitores e impele os primeiros a acompanharem com atenção o que interessa
aos segundos. Já o motivo institucional não se relaciona ao interesse imediato
dos eleitores, mas sim aos valores abraçados pelos legisladores sobre o balanço
de poder adequado entre os poderes (WOOLLEY; LELOUP, 1989, p. 65).
A fim de clarificar a diferença entre as motivações, e testar sua hipótese de
dupla motivação para o caso da política monetária, os autores apresentam
um método de duas partes. A primeira leva em consideração a natureza das
ações empreendidas pelos parlamentares, dividindo-as em ações relacionadas
à substância da política monetária (policy substance) e aquelas relacionadas à
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estrutura (structure). As palavras dos autores definem em termos concretos o
que seria cada um dos grupos de ações:
Interesse na estrutura envolve exigências de relatórios ao Legislativo e a suas
comissões de auditoria, especificação de procedimentos para seleção do pessoal
das agências, necessidade de autorização legislativa aos orçamentos das agências, determinação da composição das instâncias decisórias das agências, e especificação de padrões para participação pública e acesso público a registros.
Interesse no conteúdo substantivo de decisões de políticas públicas tem a ver
com definir o instrumento adequado da política e seu uso, definição do objetivo
da política, e tentar afetar o grau no qual os dirigentes da agência são responsabilizados pelos específicos impactos distributivos das políticas. (WOOLLEY;
LELOUP, 1989, p. 66, tradução nossa)

A segunda parte do teste busca avaliar a relação temporal entre as ações dos
parlamentares e os impactos sobre os eleitores das medidas de política monetária. Os autores entendem que a motivação eleitoral fará com que os parlamentares tenham ações temporalmente próximas aos impactos sentidos pelos
eleitores. A motivação institucional, por sua vez, segue outra temporalidade
que não aquela relacionada ao interesse dos eleitores, mas sim aos julgamentos
políticos dos parlamentares.
Como conclusões, os autores afirmam que existiram nos EUA tanto as ações
parlamentares de substância de política quanto de estrutura. Ademais, concentraram-se em momentos diferentes: o Congresso procurou influenciar na
implementação da política monetária quando os juros estavam altos (principalmente os do mercado imobiliário) e também procurou um novo arranjo
institucional que fortalecesse o Legislativo após o episódio do Watergate.
Para a Inglaterra e França, não há posições conclusivas, pois são identificadas ações de estrutura, mas em momentos em que havia preocupação com
os juros altos e a alocação de crédito. Para a Alemanha, por fim, em vista
da independência constitucional de seu Banco Central, não há praticamente
nenhuma ação do Congresso.
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Assim, com Woolley e LeLoup vê-se que o formato institucional da agência
encarregada de implementar a política pública, no caso a monetária, é objeto
de disputa política com vistas a influenciar as ações finais, efetivas.
Snyder e Weingast (2000) incrementam a reflexão sobre os determinantes institucionais enfocando a escolha dos dirigentes. Apesar do problema da seleção
adversa, os autores – baseados em um caso de agência dos EUA, o National
Labor Relations Board (NLRB) – trabalharam com um modelo de análise que
advogava a possibilidade dos políticos controlarem as políticas públicas por
meio da seleção dos diretores das agências independentes.
Para Snyder e Weingast, os resultados de política pública da agência dependem
dos diretores, e a escolha deles é fruto de uma barganha entre o presidente
(que indica os nomes) e o Senado (que aprova ou não os nomes) num contexto
institucional próprio (os mandatos fixos e as restrições para demissão). A ideia
básica é que o presidente e os senadores buscam ajustar as decisões da agência
às suas preferências, e o fazem pela escolha dos diretores. Por meio da escolha
de membros com preferências mais acentuadas numa direção ou em outra, o
presidente e os senadores conseguem alterar a preferência mediana da agência.
Os autores analisaram uma série histórica de indicações para o NLRB, uma
agência que trata de conflitos na relação capital-trabalho, e os votos dos diretores indicados, se favoráveis ao “trabalho” ou ao “capital”. A partir da composição partidária do Senado, do partido do chefe do Poder Executivo, e das
decisões dos diretores indicados, os autores conseguiram provar que os membros escolhidos para a diretoria do NLRB modificavam a preferência mediana
da agência no rumo predito pelo modelo.
Este trabalho é interessante sobretudo por dois aspectos. O primeiro deles
refere-se ao modelo empírico de indicação e previsão de preferências utilizado pelos autores, que dá substância palpável aos conceitos. O segundo ponto
refere-se ao enfoque na escolha dos diretores. A realidade da regulação de um
setor é algo complexo, impossível de ser integralmente predito em leis e padronizado por procedimentos – sempre cabe, em maior ou menor grau, a discricionariedade do agente. Deste modo, ao colocar seu foco no agente, o principal
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descarta toda uma série de preocupações e predições sobre o que pode ocorrer
com o setor, como julgar cada caso, quais as melhores reações. Em outras palavras, ao identificar um agente como alinhado à sua preferência, o principal tem
mais tranquilidade para acreditar que a decisão, em todos os casos, seria na
direção das suas preferências, de forma bem próxima ao que ele próprio faria
no mesmo contexto. O controle ex ante seria, então, de grande efetividade para
atender os interesses dos legisladores.

2.4 Considerações finais do tópico
A análise da literatura que relaciona Política e Economia, especificamente em
relação à política monetária, mostra que não se deve buscar ações ostensivas
e imediatas do Congresso em relação à definição da política pública. A atividade parlamentar voltada à definição da política monetária é feita sim sobre o
desenho institucional da autoridade monetária, seja sob mudanças e reformas
ou sob uma total reestruturação, e tais alterações focam-se sobretudo sobre os
objetivos estatutários, os meios disponíveis para as agências alcançarem estes
objetivos e a composição dos cargos de direção.

3 A participação do Legislativo
na política externa brasileira
3.1 Do processo de decisão na formulação da política externa
Em razão da “separação de poderes”, adotada pela Constituição brasileira
como princípio fundamental, um Poder, para o exercício de suas atribuições
constitucionais, não necessita consultar ou ser autorizado pelo titular de outro Poder. Embora essa seja a regra geral, o constituinte originário também
estabeleceu um conjunto de restrições destinadas a evitar a divisão e independência absoluta dos poderes: o denominado “sistema de freios e contrapesos”,
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sistema cujo objetivo é possibilitar o equilíbrio necessário para a realização do
bem comum e evitar o arbítrio e o desmando de um Poder em detrimento do
outro (SILVA, 2005, p. 110). Entre os dispositivos constitucionais que integram
o “sistema de freios e contrapesos” está a sujeição dos tratados, convenções e
atos internacionais, cuja celebração é competência privativa do presidente da
República, a referendo do Congresso Nacional, como condição necessária para
que estes atos possam se aperfeiçoar, tornando-se aptos a produzir obrigações
para o Estado brasileiro, após o depósito do instrumento de ratificação.
Assim, o Poder Executivo, em razão do papel primário a ele reservado pelas
constituições dos países ocidentais29, atua de forma preponderante, no campo
das relações internacionais. Essa preponderância, no entanto, não significa que
ele pode agir isento de restrições no estabelecimento de metas para a política
externa, restrições que têm origem tanto no plano externo quanto no interno.
No plano externo, em razão do processo de globalização, houve um aumento da inter-relação entre as metas da política externa e as da política interna,
fazendo surgir o que Brian L. Crowe denominou de questões intermésticas30
(CROWE, 1993, p. 183). Pelo fato de os Estados nacionais operarem, agora,
dentro de um sistema político interpenetrado (HANRIEDER, 1971, p. 261263), passou a ser significativa para a tomada de decisão sobre política externa
considerar-se sua influência sobre as questões internas relativas à alocação de
recursos, em especial sobre os seguintes aspectos: a) restrições e oportunidades impostas pelo sistema internacional vis-à-vis as restrições impostas pelo
sistema nacional, na definição das metas da política externa; e b) tipos de relacionamento entre o Executivo e o Legislativo – disputa ou cooperação – que
surgem em razão do conteúdo específico do ato internacional sob apreciação
pelo Congresso.
29

A título meramente exemplificativo, pode-se citar os seguintes textos constitucionais que expressamente atribuem ao Poder Executivo a competência para celebrar tratados: no continente americano – Argentina (art. 99, nº 1); Brasil (art. 84, VIII); Chile (art. 32, nº 17); Colômbia (art. 189, nº 2); Cuba
(art. 98, “c”); EUA (art. II, Seção 2); Paraguai (art. 238, nº 7); Venezuela (art. 152 c/c art. 154); no continente
europeu – Alemanha (art. 59); Espanha (Seção 97); Itália (art. 87); França (art. 52); Portugal (art. 135).
Disponível em <http://confinder.richmond.edu/confinder.html>. Acesso em: 6 abr. 2010.

30

Neologismo utilizado por Crowe, resultante da contração entre as palavras “internacionais” e “domésticas”.
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Em relação ao plano interno, Figueiredo e Limongi (2001), tratando das relações Executivo-Legislativo na nova ordem constitucional, destacam que, ao
tomar posse, o presidente da República forma seu governo distribuindo ministérios – pastas – para partidos dispostos a apoiá-lo. Assim, formado o governo,
benefícios políticos de toda sorte, como influência sobre a política das pastas,
cargos, “são distribuídos aos membros da coalizão partidária que participa do
governo” (FIGUEIREDO; LIMONGI, 2001, p. 33). Andrea Gozetto, com base
na teoria neoinstitucionalista, afirma que “Instituições e tomadores de decisão
não são atores neutros. Os tomadores de decisão tendem a moldar os resultados
de acordo com suas preferências e as instituições que são criadas por políticos
e burocratas recebem essa influência, uma vez que há interesse em moldá-las”.
Segundo Gozetto, “os atores agem racionalmente e de forma estratégica, mas
as alternativas de ação percebidas por eles são elas próprias moldadas socialmente” (GOZETTO, 2009). Paulo Bonavides, tratando da relação entre grupo
de pressão e partidos políticos, destaca que “nada impede que no processo político as duas instituições apareçam não raro unidas ou como é mais habitual os
grupos de pressão estejam enxertados no corpo dos partidos”. Bonavides acrescenta que a atividade dos grupos de pressão “introduz na ordem constitucional
um elemento novo de poder, que não se acha nos textos, e sem o qual o sistema
partidário ficaria ininteligível” (BONAVIDES, 2000, p. 564-565).
Outra consequência da influência da estrutura doméstica está presente nos
seus reflexos sobre o estabelecimento de metas positivas para a política externa. É uma consequência natural da definição das metas o surgimento de uma
relação de dependência entre a sua implementação e a manutenção da estrutura doméstica que determinou a sua seleção, relação que pode ter externalidades negativas sobre a continuidade dos projetos de governo. Dependendo dos
reflexos internos, em especial sobre a conexão eleitoral do parlamentar, a atuação dos grupos de pressão contrários à política externa sob análise pode levar
a uma demora na aprovação dessa política, a sua aprovação com restrições ou
mesmo, em um caso extremo, a sua rejeição.
Verifica-se que, enquanto as preferências dos atores políticos, no âmbito da
cooperação internacional, são determinadas por cálculos sobre consequências
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eleitorais, as preferências dos grupos de pressão dependem dos efeitos distributivos dos acordos internacionais. Em consequência, sob o argumento de defesa
de “políticas distributivas”, os grupos de pressão sustentam que as preferências e
as pressões políticas emanadas dos grupos sociais devem ser elementos determinantes na formulação da política externa e da cooperação internacional.
Uma das principais vantagens decorrentes dessa distinção é que uma proposição explicativa da conduta decisória estatal que seja aplicável, tanto ao nível
de análise sistêmico internacional, quanto ao nível de análise subsistêmico
doméstico-nacional, se presta ao estabelecimento de uma ligação entre os dois
sistemas, porque ela não pode se afastar dos elementos básicos dos dois níveis
– internacional e interno.
Segundo Hanrieder (1971), para obter-se a correlação entre os objetivos das
dimensões externa e interna da política externa, dois conceitos são extremamente relevantes: a compatibilidade e o consenso.
Por meio da compatibilidade, é avaliado o grau de viabilidade das metas da
política externa, em face das restrições e oportunidades do sistema internacional. Por isso, o conceito de compatibilidade serve como “padrão de viabilidade”, no plano internacional, para avaliar as chances de sucesso das metas
de uma política externa. Uma meta específica de uma política externa terá
maiores chances de ser implementada se: a) a política externa que define a
meta for considerada apropriada, segundo análise de um observador neutro do
sistema internacional; e b) no caso de existência de metas de outros Estados,
concorrentes em relação ao mesmo objetivo pretendido, houver razoável grau
de complementaridade entre as metas dos diversos Estados.
Por sua vez, o consenso mede a harmonia entre os fins e os meios da política externa com as demandas no plano interno estatal, sendo definido como a
“medida da concordância existente, nos projetos políticos, entre o conteúdo do
projeto e os elementos relevantes do sistema nacional do processo de tomada
de decisão”. O consenso apresenta as seguintes dimensões: a) é um “padrão de
viabilidade”, no plano interno, porque impõe limites às metas que o sistema
político pode almejar sem o risco de uma fragmentação, em âmbito nacional,
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determinando, no longo prazo, que metas de política externa um governo pode
perseguir sem perder apoio popular e cargos; e b) inclui a agregação de preferências motivacionais e psicológicas que prevalecem no corpo político.
Analisando-se o processo como um todo, verifica-se que as fases do processo
de tomada de decisão sobre política externa, impostas em razão da consolidação do modelo atual de integração econômica, têm uma característica em
comum: influenciam o tempo de duração das etapas de responsabilidade do
Executivo e o tempo de tramitação do processo de referendo do ato internacional, no Congresso Nacional, uma vez que: a) para celebrar o ato, tendo em vista
os aspectos de compatibilidade e de consenso, o Executivo, no plano interno,
necessita: buscar informações junto à sociedade; realizar análises dos possíveis
reflexos da política externa sobre a política interna; decidir sobre eventuais
concessões ao sistema internacional; e desenvolver um ambiente favorável à
aceitação da política; b) o processo de tomada de decisão implica disputas entre as unidades decisórias do Executivo, que buscarão reunir apoio para fazer
prevalecer os seus interesses e os dos grupos de pressão a elas associados, o que
retarda a decisão ou o envio do ato celebrado para apreciação do Congresso
Nacional, no caso das concessões ao sistema internacional serem contestadas
por grupos de pressão com interesses contrariados, em razão da relação custo-benefício; e c) o Congresso Nacional torna-se uma nova arena para a disputa
entre os grupos de pressão com interesses opostos, sendo que os que foram
derrotados no Executivo servirão como fontes alternativas de informações
para os parlamentares, o que pode gerar desconfiança do Congresso em relação ao Executivo, se tiver havido omissão no repasse de informações, com prejuízo da capacidade de análise do Legislativo, em relação à política proposta.

3.2 O Congresso brasileiro e a formulação
da política externa – limitações
Cachapuz (1995), apresentando uma retrospectiva histórica, desde a promulgação da Constituição de 1891, sobre o entendimento de diversas juristas brasileiros com relação às ações possíveis de serem praticadas pelo Congresso
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Nacional no processo de referendo de atos internacionais, aponta que não há
consenso jurídico sobre o tema. Alguns defendem que o Congresso só pode
aprovar ou rejeitar na íntegra o texto do Acordo (João Barbalho e Clóvis Bevilaqua, Alberto Deodato, João da Fonseca Hermes Junior e Augusto Cançado
Trindade); outros que o Congresso tem competências para apresentar reservas e emendas ao texto do ato internacional (Carlos Maximiliano e Themístocles Brandão Cavalcante); por sua vez, Pontes de Miranda considerou que
o Congresso poderia aprovar ou rejeitar os atos internacionais e, se fossem
sugeridas alterações, o presidente da República deveria considerar que o ato
internacional não conseguira aprovação, havendo a necessidade de renegociá-lo nos termos propostos pelo Legislativo; e Celso de Albuquerque Mello, que
o Congresso emendar um ato internacional seria uma interferência indevida
na competência privativa do Executivo de negociar atos internacionais, ao passo que a reserva seria uma forma cabível de manifestação do Legislativo. Nesse
último caso, seria de competência do Executivo decidir se deveria ratificar ou
não o tratado referendado com reservas (CACHAPUZ, 1995, p. 438-442).
Também no âmbito da Câmara dos Deputados a polêmica sobre a possibilidade de emendamento de tratados foi objeto de discussões. Na Consulta
nº 7, de 1993, na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), seu
relator, deputado José Thomaz Nonô, sustentou que “ele, Congresso, detém
o poder de aprová-los com restrições”, ou seja, o Congresso Nacional, ao referendar um ato internacional, poderia fazê-lo com reservas (cláusulas interpretativas e cláusulas supressivas), e na Consulta nº 4, de 2004, a Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC)31 expressou o entendimento de
que o emendamento direto do texto do ato internacional seria inconstitucional, mas que seria possível a aprovação parcial do tratado, incluindo-se no
texto do decreto legislativo não apenas cláusulas restritivas ou interpretativas, mas também condicionamentos expressos à aprovação do tratado. Esses
condicionamentos obrigariam o Executivo a renegociar com as outras partes
os termos do ato internacional sob pena de sua rejeição total.
31

A partir de 18 de março de 2004, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) passou a ser
denominada Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania (CCJC).
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A implementação da posição defendida na resposta à Consulta nº 4, de 2004,
seria um avanço na participação do Legislativo na formulação da política externa brasileira, mas ela, infelizmente, não ocorreu. O Poder Legislativo brasileiro, de forma majoritária nos procedimentos de referendo, aceitou limitar
sua competência, restringindo-se a aprovar o ato internacional, de forma integral ou com reservas de duas espécies – cláusulas restritivas ou cláusulas interpretativas. Portanto, ao contrário do que ocorreu na história das relações
Executivo-Legislativo no âmbito da formulação da política externa americana,
no caso do Brasil, embora haja espaços de atuação parlamentar, observados os
parâmetros defendidos por Baldwin para avaliar a atuação do Legislativo na
política externa – importância, escopo e domínio – (BALDWIN, 1966, p. 754773), não se observa, historicamente, um aumento significativo da importância
da influência do Congresso Nacional (grau de mudanças produzidas na forma
original da política) sobre o escopo (conjunto de valores) e o domínio (universo
de pessoas afetadas). Uma das causas prováveis da inexistência de vontade do
Legislativo de confrontar o Executivo com o objetivo de aumentar a importância da sua participação na formulação da política externa é a preponderância
do Executivo na formulação das políticas públicas brasileiras, decorrente dos
recursos de que dispõe esse Poder, principalmente: a) da patronagem e do poder de agenda do Poder Executivo, favorecido este último pela centralização
decisória nas lideranças partidárias, decorrente dos instrumentos regimentais
de que elas dispõem e da estrutura institucional que organiza o processo legislativo; e b) da menor capacidade do Legislativo brasileiro de influir no processo
orçamentário, seja em relação à definição das prioridades das políticas públicas
ou ao controle da fase de execução orçamentária.

3.3 A relevância do estudo do tempo de tramitação
do processo de referendo dos atos internacionais
A literatura nacional sobre a participação do Poder Legislativo na formulação
da política externa brasileira predominantemente considera em sua análise
apenas o aspecto de delegação de poderes do Legislativo para o Executivo e,
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regra geral, sustenta que o Legislativo é omisso no exercício de suas competências constitucionais, uma vez que, majoritariamente, limita-se a rejeitar
ou aprovar os atos internacionais na íntegra, ou aprová-los com cláusulas interpretativas (ou explicativas) ou com cláusulas restritivas, não ampliando, a
exemplo do que aconteceu no caso americano, a importância de sua participação na definição do escopo e do domínio da política externa brasileira. Os
trabalhos que abordam a questão da demora no processo legislativo de referendo do ato internacional, como o de Diniz e Ribeiro (2008) ou de Fares
(2008), embora se refiram ao uso do tempo como forma de participação do
Legislativo na formulação da política externa, não desenvolvem de forma mais
aprofundada a ideia de que o tempo de tramitação do processo de referendo de
um ato internacional, no Congresso Nacional, constitui-se em uma forma de
manifestação de posição do Legislativo, em relação ao conteúdo do ato.
No entanto, o tempo de tramitação, por se constituir, no caso brasileiro, em
face da limitação que o Legislativo se autoimpôs, no único instrumento de
ação de que se utiliza o Legislativo para manifestar a sua aceitação, ou não, do
ato internacional ou materializar a reserva do próprio Executivo em relação
ao ato que assinou em razão de condicionamentos presentes nas suas relações
com o sistema internacional, deve ser objeto de um estudo detalhado, uma vez
que seve como instrumento adequado de avaliação da participação do Legislativo na política externa brasileira.
Assim, a relevância do estudo do tempo de tramitação do processo de referendo de um ato internacional é decorrência do fato de que, pelo seu uso, o
Congresso brasileiro: a) na condição de instituição representativa dos diferentes interesses presentes na sociedade brasileira, não permite que compromissos internacionais contrários aos interesses de grupos de pressão relevantes
sejam assumidos pelo Brasil, impedindo que o ato se aperfeiçoe em razão da
ausência de referendo; ou b) atuando em harmonia com o Executivo, impede
que o Brasil assuma compromissos no plano internacional contrários aos interesses nacionais, sem que haja exposição do Estado brasileiro a sanções internacionais decorrentes da rejeição do ato, ou acelera a tramitação de atos internacionais cujo conteúdo mostre-se significativo para os interesses nacionais.
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3.4 Elementos da análise e hipóteses
Para avaliar a utilização do tempo de tramitação como instrumento de manifestação da aceitação do ato internacional, foram utilizados como elementos
relevantes para a realização dessa análise: a) os conceitos de compatibilidade
e de consenso, definidos a partir do conteúdo desses conceitos apresentados
por Hanrieder (1971); b) o tempo de tramitação do ato internacional, no âmbito do Executivo (Tte); c) o tempo de tramitação na Câmara dos Deputados
(Ttcd); e d) o tempo de tramitação no Senado Federal (Ttsf).
Para Hanrieder (1971), por meio da compatibilidade, é avaliado o grau de viabilidade das metas da política externa, em face das restrições e oportunidades
do sistema internacional. Por isso, o conceito de compatibilidade serve como
“padrão de viabilidade”, no plano internacional, para avaliar as chances de sucesso das metas de uma política externa. Esse conceito de compatibilidade
será utilizado como elemento de análise sem a necessidade de nenhuma adaptação, uma vez que os efeitos de eventuais incompatibilidades entre as metas
nacionais e as metas estabelecidas pelo sistema internacional, no caso de ser
necessária a reformulação dos interesses do Estado brasileiro para adequá-los
às restrições impostas pelo sistema internacional, como condição para a celebração desse ato, se farão sentir sobre o tempo de tramitação do ato internacional, no âmbito do Executivo (Tte).
Com relação ao consenso, Hanrieder (1971) afirma que ele mede a harmonia
entre os fins e os meios da política externa com as demandas no plano interno
estatal, sendo definido como a “medida da concordância existente, nos projetos políticos, entre o conteúdo do projeto e os elementos relevantes do sistema
nacional do processo de tomada de decisão”. O consenso, segundo Hanrieder
(1971), apresentaria duas dimensões: a) seria um “padrão de viabilidade”, no
plano interno, porque impõe limites às metas que o sistema político pode almejar sem o risco de uma fragmentação, em âmbito nacional, determinando,
no longo prazo, quais metas de política externa um governo pode perseguir
sem perder apoio popular e cargos; e b) incluiria a agregação de preferências
motivacionais e psicológicas que prevalecem no corpo político.
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Considerando-se que no Congresso Nacional encontram-se representados, na
Câmara dos Deputados, a população brasileira e, no Senado Federal (SF), os estados e o Distrito Federal, entes da federação, assumiu-se que a aferição da harmonia entre os fins e os meios da política externa com as demandas no plano
interno estatal seria feita pela aferição da posição de cada uma das Casas em relação à proposição, a qual seria externada por meio do tempo de tramitação na
Câmara dos Deputados e pelo tempo de tramitação no Senado Federal. Assim,
o Congresso Nacional, durante a segunda fase do processo de tomada de decisão sobre a política externa, seria o local no qual se daria a atuação dos grupos
de pressão, a favor ou contra o ato internacional, vindo a se constituir na arena
de eventuais disputas entre os grupos de pressão com interesses antagônicos.
Portanto, a definição do conteúdo do conceito consenso, utilizada na análise
feita no trabalho, foi: medida de concordância existente, nos projetos políticos,
entre o conteúdo do projeto e os interesses dos elementos relevantes do sistema nacional do processo de decisão (grupos de pressão), os quais se manifestam e atuam, na segunda fase do processo de tomada de decisão das políticas
públicas, no âmbito e por meio do Congresso Nacional.
Com o objetivo de verificar-se a relação entre o tempo de tramitação, como
forma de manifestação de vontade, e as diferentes posições do Executivo e dos
grupos de pressão quanto ao conteúdo do ato internacional, identificaram-se
três hipóteses distintas, a seguir apresentadas:
a. Hipótese 1: ocorre quando há compatibilidade entre as metas desejadas
pelo Estado brasileiro e as metas contempladas no ato internacional – definidas vis-à-vis o sistema internacional – e há consenso entre essas metas e
as demandas do plano interno estatal. Nesse caso, a tendência será a de que
o tempo de tramitação seja pequeno tanto no Executivo como no Legislativo, uma vez que, no Executivo, não deverá haver conflitos no âmbito de
suas agências e, no Legislativo, o Congresso não irá utilizar a omissão (silêncio legislativo) como forma de manifestação da vontade, tendo em vista
que não existem divergências de interesse do Estado brasileiro com o sistema internacional, nem prejuízos para os interesses dos grupos de pressão;
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b. Hipótese 2: verifica-se quando não há compatibilidade entre as metas desejadas pelo Estado brasileiro e as metas aceitas pelo sistema internacional,
mas, apesar dessa incompatibilidade, o Estado brasileiro é constrangido
pelo sistema internacional a assinar os atos porque haveria um custo elevado no caso da não adesão, em face de outras demandas ou aspirações brasileiras em matérias distintas das contempladas pelo ato em questão. Nessa
hipótese (Hipótese 2a), o tempo de tramitação é elevado no próprio Executivo, seja por falta de interesse do Executivo em encaminhar o ato a referendo do Legislativo, seja por divergências sobre as efetivas consequências,
no plano interno, do ato internacional, e a tendência é de que haja um posicionamento do Poder Executivo no sentido de que seria adequado o Legislativo retardar a tramitação do processo (tempo de tramitação elevado no
Legislativo). Nesse caso, Executivo e Legislativo atuam coordenadamente
para retardar o referendo e o silêncio legislativo ocorre como exercício do
direito de resistência do Estado brasileiro às imposições internacionais; e
c. Hipótese 3: nessa hipótese, há compatibilidade parcial entre as metas desejadas pelo Estado brasileiro e as metas constantes do ato internacional e
não há consenso entre essas metas e as demandas do plano interno, desde
o momento da adesão do Estado brasileiro ao ato internacional ou, em razão de alterações no plano internacional ou interno, após a sua assinatura. A Hipótese 3 possui duas subdivisões: Hipótese 3a, o Estado brasileiro
assina o ato internacional por entender que eventuais incompatibilidades
entre as metas internacionais e as internas seriam menos relevantes que
os benef ícios advindos da adesão, sendo esse entendimento predominante
no âmbito do Executivo, a ponto de não haver espaços para oposição por
parte das suas agências que defendem interesses contrários à assinatura
desse ato internacional. Nessa hipótese, não há consenso. Em que pese ter
o Executivo entendido como razoáveis as limitações impostas pelo sistema internacional em face da ponderação entre os seus custos e benef ícios
(compatibilidade parcial), essa avaliação, apoiada pelos grupos de pressão
beneficiados pelo ato internacional, não é, no entanto, compartilhada pelos
grupos de pressão que terão que arcar com os custos da decisão. Presentes essas condições, a tendência é de que a ausência de consenso não afete significativamente o tempo de tramitação do ato no Executivo (espaço
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temporal entre a data de assinatura do ato internacional e a data de sua
remessa para referendo do Congresso Nacional), uma vez que a posição
contrária à decisão do Executivo é defendida pelo grupo que demonstrou
menor poder de influência e essa decisão foi tomada após avaliação dos
benef ícios advindos da assinatura do ato internacional. Como os grupos
de pressão com interesses contrariados não reúnem recursos para interferir no tempo de tramitação no âmbito do Executivo (Tte), a consequência
da ausência de consenso é o deslocamento da arena de disputas do plano
interno do Executivo para o Congresso Nacional, onde os grupos que não
tiveram seus interesses atendidos buscarão retardar o processo de referendo; Hipótese 3b: nessa hipótese, também o Executivo entende como razoáveis as limitações impostas pelo sistema internacional e, aparentemente,
não é identificável oposição por parte de grupos de pressão. Nesse caso, o
tempo de tramitação do ato no Executivo será pequeno. Porém, no curso
do processo legislativo de referendo do ato internacional, no Congresso,
alterações no plano internacional (que ampliem as externalidades negativas
decorrentes da inexistência de compatibilidade plena entre os interesses
do sistema internacional e os interesses nacionais) ou alterações no plano
interno (com reflexos em relação ao consenso) provocam desinteresse do
Executivo na matéria, o que faz com que haja demora no tempo de tramitação no Legislativo.

As Hipóteses 3a e 3b são identificadas pela dicotomia entre o tempo de tramitação no Executivo (tempo reduzido) e o tempo de tramitação no Legislativo
(tempo elevado). A diferença entre elas reside no fato de que, na Hipótese 3a,
identifica-se a atuação de grupos de pressão ao longo do processo legislativo e,
na Hipótese 3b, não se identifica uma oposição de grupos de pressão, mas há
indícios de desinteresse do Executivo em relação ao referendo do ato internacional, normalmente identificado pelo não uso do poder de agenda do Executivo para acelerar o processo legislativo.
Nas Hipóteses 1, 2a e 3b, Executivo e Legislativo estarão atuando coordenadamente, ou para acelerar o processo de referendo, em razão da presença de
compatibilidade e consenso entre as metas nacionais e o conteúdo do ato internacional, ou para retardar o referendo, como forma de resistência às metas
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impostas pelo sistema internacional, em relação às quais: a) não há nem compatibilidade nem consenso vis-à-vis o plano interno; ou b) deixou de existir
compatibilidade ou consenso, em relação à matéria do ato internacional, em
razão de alterações no sistema internacional ou no plano interno.
Tão somente na Hipótese 3a o Executivo e o Legislativo não estarão atuando
em harmonia, sendo a origem da diferença de posicionamento a ausência de
consenso. Uma vez que o presidencialismo brasileiro é o de coalizão racionalizado e, consequentemente, o Executivo consegue formar uma base de apoio
capaz de aprovar suas proposições, a possibilidade de ocorrência da Hipótese
3a dar-se-á apenas quando os partidos da coalizão do presidente, ao sopesarem
os custos do enfrentamento com o Executivo, entenderem que a perda dos ganhos de patronagem será compensada por fontes alternativas de distribuição
de benefícios para seus redutos eleitorais, providas pelos grupos de pressão interessados em que haja demora no processo de referendo do ato internacional.
Nesse caso, a atuação do Executivo para vencer o impasse legislativo far-se-á
após a análise da importância da política pública associada à matéria do ato e
da relação custo-benefício do uso de seu poder de agenda.
Para fins de tratamento das situações em que a Mensagem que encaminhou
o ato internacional foi retirada de tramitação – seja pela falta de interesse do
Executivo na sua aprovação, seja pela demora na tramitação decorrente da atuação dos grupos de pressão, acrescentaram-se no estudo as Hipóteses 2b, 3c e
3d, que têm conteúdo teórico igual, respectivamente, às das Hipóteses 2a, 3a e
3b, sendo a única diferença o fato de que o processo de referendo não ocorreu
em razão da rejeição ou da retirada de tramitação da Mensagem pelo Executivo.
Há ainda uma quarta situação (Hipótese 4), que pode ocorrer em duas das
situações expostas anteriormente (Hipótese 1 e Hipótese 3a), e que também se
relaciona com análise de custo-benefício pelo Executivo. Esta quarta situação
– Hipótese 4 – é a utilização do pedido de urgência para acelerar o processo
de tramitação do ato internacional, cuja decisão de emprego pode decorrer das
seguintes condições: Hipótese 4a – emprego na situação prevista na Hipótese
1 (Tte baixo), para acelerar o processo, reduzindo a duração da tramitação,
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uma vez que toda tramitação de proposição, no Congresso, tem um período
regular de duração, decorrente do cumprimento de prazos e formalidades processuais; e Hipótese 4b – emprego na situação prevista na Hipóteses 3a, para
vencer impasse determinado por oposição ao conteúdo do ato internacional;
como a terceira hipótese decorre de um conflito de posições entre o Executivo
e o Legislativo, a utilização do requerimento de urgência, nesse caso, depende
de uma avaliação do Executivo da conveniência política de fazer uso do seu
poder de agenda.

3.5 Metodologia da pesquisa
Para testar as hipóteses do uso do tempo de tramitação como instrumento
de manifestação de posicionamento do Legislativo em relação ao conteúdo do
ato internacional, adotou-se o método qualitativo comparativo, que utiliza a
álgebra booleana no estudo qualitativo do fenômeno social (RAGIN; BERGSCHLOSSER; DE MEUR, 1998). A escolha do método deveu-se ao fato de que:
a. a análise qualitativo-comparativa a ser realizada era simples por envolver
apenas variáveis dicotômicas, ou variáveis em intervalo de escala que poderiam ser convertidas em variáveis dicotômicas, adequadas para definir as
diferentes configurações possíveis do universo a ser analisado;
b. as dimensões consenso (Cs) e compatibilidade (Cp), que foram utilizadas na análise a ser feita, não são mensuráveis, ordinariamente, de forma
quantitativa. Em particular, para este estudo, a elaboração destes construtos se deu de forma qualitativa, conforme se verá a seguir.

Na relação entre o Estado brasileiro e o sistema internacional, os elementos
relevantes para a análise, de acordo com a sua natureza intrínseca, foram
classificados como variáveis independentes – consenso e compatibilidade – e
variável dependente – tempo de tramitação no Executivo. O trabalho não
teve por objetivo analisar as causas da ausência, ou não, de compatibilidade
entre as metas nacionais e as metas do sistema internacional, mas os reflexos
da compatibilidade sobre os interesses nacionais. Por isso, a relação entre o
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sistema internacional e o Estado brasileiro não será objeto de teste ou análise.
No entanto, houve necessidade de considerá-la na formulação das hipóteses
a serem testadas, não pelas suas causas, mas por seu resultado, uma vez que
a existência, total ou parcial, ou a inexistência de compatibilidade das metas
nacionais com as metas do sistema internacional afetam o tempo de tramitação no Executivo. Como a existência ou a ausência de compatibilidade, tendem, respectivamente, a diminuir ou a aumentar o tempo de tramitação no
Executivo e têm reflexos, indiretamente, sobre o consenso, a compatibilidade
irá influenciar o tempo de tramitação no Congresso Nacional (Ttcn).
Dado esse conjunto de elementos relevantes, foram definidas as precondições
da análise a ser feita. Essas precondições são representadas no quadro a seguir:
Quadro 1 – Compatibilidade e consenso
Há compatibilidade

Cp = V

Não há compatibilidade

Cp = F

Há consenso

Cs = V

Não há consenso

Cs = F

Compatibilidade (Cp)

Consenso (Cs)

Por sua vez os valores lógicos associados às diferentes situações relativas ao
tempo de tramitação no Executivo e no Congresso Nacional são:
Quadro 2 – Tempos de tramitação

Tempo de
tramitação no
Executivo (Tte)

Tempo de
tramitação no
Congresso
Nacional (Ttcn)

Alto – há demora no envio da Mensagem ao Congresso

Tte = F

Baixo – envio da Mensagem ao Congresso leva tempo
compatível com o necessário para seu trâmite burocrático,
no Executivo

Tte = V

Alto – há demora no referendo da Mensagem no Congresso

Ttcn = F

Baixo – referendo da Mensagem no Congresso leva tempo
compatível com o necessário para seu trâmite processual

Ttcn = V
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Aperfeiçoando-se a análise a ser feita, em razão da autonomia das Casas que
compõem o Congresso Nacional e pelo fato de a tramitação iniciar-se pela
Câmara dos Deputados (Casa iniciadora) para depois seguir para o Senado Federal (Casa revisora), decidiu-se por subdividir o tempo de tramitação
no Congresso (Ttcn) em duas etapas: tempo de tramitação na Câmara dos
Deputados (Ttcd) e tempo de tramitação no Senado Federal (Ttsf). Na relação
entre o tempo de tramitação no Executivo (Tte) e o tempo de tramitação na
Câmara dos Deputados (Ttcd), o Tte é a variável independente (eixo x) e o
Ttcd, a variável dependente (eixo y). Na relação entre o tempo de tramitação
na Câmara dos Deputados e o tempo de tramitação no Senado Federal, o Ttcd
é a variável independente (eixo x) e o Ttsf, a dependente (eixo y).
Em consequência, o quadro falso/verdadeiro passou a ter a seguinte configuração:
Quadro 3 – Avaliação falso/verdadeiro
Cp

Cs

Tte

Ttcd

Ttsf

V

^

V

à

V

à

V

à

V

F

^

F

à

F

à

F

à

F

V

^

F

à

V

à

F

à

F

No quadro anterior, observa-se uma equivalência entre o valor lógico da Cp
e o valor lógico do Tte e entre o valor lógico do Cs e o valor lógico do Ttcd.
A existência dessas equivalências é decorrente das condicionantes impostas
pelos conteúdos dos conceitos de compatibilidade e consenso.
Como a compatibilidade se constitui em “padrão de viabilidade”, no plano internacional, para avaliar as chances de sucesso das metas de uma política externa
e como cabe ao Poder Executivo a responsabilidade primária pela condução da
política externa brasileira, negociando tratados e acordos internacionais, esse
Poder, no exercício de suas competências, é diretamente influenciado pelas limitações impostas pelo sistema internacional e avalia a possibilidade de aceitação de condições pontualmente menos favoráveis a interesses internos, a partir
de um espectro mais amplo de relações do Estado brasileiro com a comunidade
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internacional, o que justifica a equivalência entre Cp e Tte. Assim, quando o
Executivo entende que as metas do sistema internacional são compatíveis com
os interesses do Estado brasileiro, o Tte é baixo (Tte = V); quando não são compatíveis, o Tte é alto (Tte = F).
Por sua vez, a equivalência entre Cs e Ttcd é coerente e explicável quando se
confronta o conteúdo das dimensões do conceito da variável consenso com a
composição da Câmara dos Deputados (CD). O consenso, como definido para
fins desta análise, é um “padrão de viabilidade”, no plano interno, de uma política externa, porque impõe limites às metas que o sistema político pode almejar
sem o risco de uma fragmentação, em âmbito nacional. Em sendo a Câmara
dos Deputados, por definição constitucional, composta por representantes do
povo, é nessa Casa Legislativa que, em tese, o cidadão encontra a defesa dos
seus interesses. Portanto, nela devem ser representadas e exercer influência os
interesses (preferências motivacionais e psicológicas) que prevalecem no corpo
social. Em consequência, é razoável que nela o tempo de tramitação do ato internacional seja influenciado diretamente pelo consenso. Assim, a existência de
consenso implica que o tempo de tramitação na CD será baixo (Ttcd = V); para
a não existência de consenso, o tempo será alto (Ttcd = F). No que concerne ao
valor lógico do tempo de tramitação no Senado (Ttsf), assume-se que ele apresentará equivalência com o Ttcd. No entanto, admite-se que, em determinados
assuntos, nos quais o interesse federativo (variável explanatória) se sobreponha
aos interesses individuais, é possível que não haja equivalência entre o valor lógico do Ttsf e o valor lógico do Ttcd. A ocorrência dessa situação só poderá ser
observada durante a investigação a ser feita no universo de casos selecionados.
Destaque-se que, embora uma análise com duas condições dicotômicas devesse produzir um quadro verdadeiro/falso com quatro linhas, o quadro encontrado só apresentou três linhas, porque a quarta se constituiria em uma
situação com impossibilidade de ocorrência prática. Nessa quarta linha, teríamos a hipótese de não haver compatibilidade entre as metas aceitas pelo
plano internacional e as metas pretendidas pelo Estado brasileiro e, simultaneamente, as metas aceitas pelo plano internacional serem compatíveis com as
metas que atendem os interesses do plano interno, ou seja, haver consenso em
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relação a elas, no plano interno. A representação lógica dessa hipótese seria:
Cp = F ^ Cs = V. Ela contém uma incoerência lógica interna, uma vez que, se
as metas aceitas pelo sistema internacional estão de acordo com os interesses representados pelas metas internas (há consenso), não há como não haver
compatibilidade entre as metas internacionais e as metas do Estado brasileiro.
Caso a não existência de compatibilidade fosse efetiva, então, em realidade, as
metas nacionais apresentadas como consensuais não seriam, verdadeiramente, as metas entendidas, de forma majoritária, no plano interno, como as que
atendem os interesses nacionais. Admitir a possibilidade de existência de consenso e inexistência de compatibilidade seria aceitar que o Estado brasileiro,
no plano internacional, ao invés de defender, prioritariamente, os interesses
nacionais majoritários, daria preferência à defesa de interesses de grupos específicos, minoritários, interesses esses que não atendem de forma mais ampla o
interesse coletivo predominante32.
Tem-se ainda que, pela capacidade da chefia do Executivo de impor decisões
às suas agências, quando, na sua avaliação, eventuais incompatibilidades das
metas internacionais são superadas pelas vantagens decorrentes da celebração
do ato internacional, e pelo seu poder de agenda, a força do Executivo (FE) é
reconhecida como uma variável interveniente. Da mesma forma, por sua atuação, seja no âmbito do Executivo, seja no Legislativo, a força dos grupos de
pressão (FGP) é considerada, também, uma variável interveniente. Essas variáveis intervenientes podem afetar o tempo de tramitação no Executivo (Tte)
e o tempo de tramitação no Legislativo (Ttcd e Ttsf), razão pela qual além de
variáveis intervenientes se constituem, também, em variáveis explanatórias.
No que concerne à definição da área da investigação, foram selecionados três
períodos presidenciais: o primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso
– 1995/1998 (FHC 1); o segundo governo de Fernando Henrique Cardoso –
1999/2002 (FHC 2); e o primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva – (LULA 1).
32

Tal ação seria questionável, inclusive, sob o aspecto jurídico-constitucional, uma vez que, em sua posse, o presidente da República presta o compromisso de “promover o bem geral do povo brasileiro”
(art. 78, caput, Constituição Federal de 1988), o que trazido para o plano de defesa dos interesses nacionais significa dizer que a atuação externa do Estado brasileiro deve buscar atender os interesses
majoritários do plano interno.
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Dentro de cada governo, tomaram-se como universo para a análise todas as
Mensagens da Presidência da República, que encaminharam, para referendo do
Congresso Nacional, atos internacionais cujo conteúdo tenha sido predominantemente econômico (Grupo Temático 1 – GT 1) ou relativos ao Mercosul (Grupo
Temático 2 – GT 2). A escolha destes dois grupos temáticos baseou-se no fato de
que os temas Economia e Mercosul foram definidos como objetivos e prioridades
da política externa brasileira, tanto nos governos Fernando Henrique (FHC 1 e
2) como pelo primeiro governo Lula (LULA 1). Portanto, são temas que foram
prioridades nos períodos selecionados para análise e permitem comparar não só
o comportamento do Congresso em momentos político-econômicos distintos,
como o seu comportamento em face de diferentes chefias do Executivo.

3.5.1 Resultados encontrados após a aplicação da metodologia
definida para a pesquisa da participação do Legislativo na PEB
Definido o universo de casos – nos três governos citados, todas as Mensagens
encaminhando atos internacionais para referendo do Congresso Nacional cujo
conteúdo tenha sido predominantemente econômico ou relativo ao Mercosul –;
classificadas as Mensagens de acordo com a matéria nela predominante, para
constituírem-se em grupos homogêneos de casos; e definida a variável independente – tempo de tramitação no Executivo – e a variável dependente – tempo de
tramitação no Congresso – foi feita, dentro de cada grupo temático, uma regressão simples, correlacionando, inicialmente, o tempo de tramitação no Executivo
(Tte) – eixo x – com o tempo de tramitação na Câmara dos Deputados (Ttcd)
– eixo y, uma vez que, por disposição constitucional, a tramitação de Mensagem
que encaminha ato internacional para referendo do Congresso Nacional inicia-se pela CD (aplicação por analogia do disposto no art. 64, caput, da CF/1988).
Em um segundo momento, correlacionou-se o tempo de tramitação na CD (eixo
x) com o tempo de tramitação no Senado Federal (Ttsf) – eixo y. Não foi feita
uma correlação direta entre o tempo de tramitação no Executivo e o tempo de
tramitação no SF, porque é na Câmara que se verifica a atuação dos grupos de
pressão eventualmente contrários à aprovação do ato internacional e é nessa fase
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que as informações prestadas pelos grupos de pressão são incorporadas ao processo, formalmente, ou afetam, informalmente, a sua tramitação, uma vez que é
na CD que se desenvolve a primeira etapa do processo legislativo de referendo.
A primeira avaliação da correlação entre o Tte e o Ttcd e da correlação entre o
Ttcd e o Ttsf foi feita visualmente, a partir da distribuição dos eventos ao longo
da reta representativa da interpolação esperada ou da interpolação encontrada. A interpolação esperada é representada por uma reta com inclinação de
45º, traçada a partir do encontro dos eixos X e Y. A interpolação encontrada,
por sua vez, é uma reta definida em função dos eventos representados no gráfico. A utilização dos gráficos permitiu: a) verificar se as hipóteses não estavam
sendo desmentidas; b) constatar se, na distribuição de eventos, havia dispersão
suficiente para a promoção de uma análise qualitativa da tramitação dos atos
internacionais no Congresso; e c) identificar os casos e definir o roteiro da análise qualitativa para aferição da razoabilidade das hipóteses definidas.
Identificados os casos e roteiros de análise, foram feitas análises qualitativas
da tramitação das proposições, procurando-se enquadrar as suas tramitações,
nas duas Casas do Congresso Nacional, dentro das hipóteses formuladas.
Após a aplicação da metodologia apresentada, obteve-se o seguinte resultado
percentual, no que concerne à atuação coordenada do Legislativo com o Executivo, no que concerne à efetivação das ações da política externa brasileira
(situação presente nas Hipóteses 1, 2a e 3b):
Tabela 1 – Comparação dos governos
Governo

FHC1

FHC2

LULA1

Casa
Legislativa

CD

SF

CD

SF

CD

SF

Economia

55,3%

64,1%

77,8%

62,5%

73,3%

48,2%

Mercosul

66,7%

71,4%

77,8%

32,0%

82,6%

61,9%

Esse resultado apresenta dados muito interessantes com respeito à participação
do Legislativo na PEB e dos reflexos das relações entre o Executivo e Legislativo
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nessa participação. No primeiro governo Lula, o percentual de cooperação entre
a CD e o Executivo no tema Economia foi o segundo mais alto nos períodos
analisados, mas no SF foi o mais baixo. Com relação ao tema Mercosul, o percentual de cooperação entre a CD e o Executivo foi o mais alto, na comparação
dos três governos, porém o do SF foi o segundo mais baixo (só foi superior ao do
segundo governo FHC, no qual um grande número de proposições só terminou
sua tramitação no primeiro governo Lula). Ao analisarmos comparativamente
os resultados encontrados no SF, nos dois grupos temáticos, observa-se que eles
sugerem que a oposição à tramitação das proposições ocorreu por postura de
enfrentamento, entre o SF e o Executivo, por motivações político-partidárias,
uma vez que nos dois temas – Economia e Mercosul – os percentuais de cooperação foram baixos. A indicação de existência de oposição político-partidária
entre SF e Executivo é reforçada quando se verifica que, no SF, nos dois temas,
não houve pedido para tramitação de proposição em regime de urgência. Ou
seja, não houve consenso entre os líderes para a solicitação de urgência.
Os resultados encontrados são muito relevantes para a confirmação de que o
Legislativo tem participação na PEB, ainda que essa atuação não seja comissiva.
O aspecto distinto, no caso do governo Lula, foi a interferência, na política externa, das disputas político-partidárias, fato observado no SF, Casa Legislativa
em que, no primeiro governo Lula, a oposição tinha um número de parlamentares capaz de interferir no processo legislativo. Ao comparar-se com os percentuais encontrados na CD, a ocorrência de percentuais relativamente baixos
de cooperação nos dois temas – Economia e Mercosul – se constitui em um
forte indicativo de que a oposição no SF não se devia à matéria específica do ato
internacional, mas que tinha uma motivação acentuadamente partidária.

3.5.2 Considerações finais do tópico
Os dados obtidos na análise do processo legislativo das proposições que referendaram atos internacionais permitiram refutar a ideia predominante no
senso comum de que o papel do Poder Legislativo, na PEB, seria o de mero
chancelador das iniciativas do Executivo. Ao contrário, o estudo realizado in-
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dicou que a atuação do Legislativo se dá dentro dos parâmetros do princípio
de separação dos poderes, estabelecido no art. 2º da Constituição brasileira, o
qual determina serem os Poderes da União independentes e harmônicos entre
si. Atuando dentro dos limites constitucionais decorrentes desse princípio fundamental, observou-se que o Legislativo, no processo de referendo de um ato
internacional, ora coopera com o Executivo, ora, de forma independente, em
temas específicos, atua defendendo posição contrária à adotada por esse Poder.
Na identificação das causas determinantes da ideia predominante no senso
comum sobre o papel do Legislativo na política externa brasileira, constatou-se que, em face do baixo nível de rejeição dos atos internacionais, a percepção
externa da independência do Legislativo, em sua atuação na PEB, ficou dificultada, propiciando um entendimento equivocado sobre o significado da baixa
incidência de rejeição do ato internacional. Ao invés de ser considerado que a
não rejeição destinava-se a preservar a imagem do Estado brasileiro perante o
sistema internacional, ela foi entendida como demonstração de submissão do
Legislativo à vontade do Executivo.
Esse entendimento, no entanto, fundamenta-se em uma premissa equivocada e
no desconhecimento dos instrumentos de que dispõe o Legislativo para atuar
no campo da política externa. A análise realizada, nos governos de Fernando
Henrique Cardoso e no primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, da tramitação das proposições que encaminhavam ou referendavam atos internacionais
com conteúdo econômico ou sobre o Mercosul, demonstrou, de forma inequívoca, que o Congresso Nacional tem atuação efetiva na política externa brasileira,
valendo-se do tempo de duração do processo legislativo de referendo.
Pelo uso do tempo de tramitação, observaram-se três posturas distintas do
Congresso Nacional: a) de cooperação com o Executivo – nessa situação, o
Congresso Nacional atuou de forma harmônica com o Executivo, seja para acelerar a tramitação do processo de referendo – quando havia compatibilidade
entre o conteúdo do ato internacional e os interesses nacionais e esse conteúdo
era consensual, no plano interno –, seja para retardar o processo de referendo
de um ato internacional que o Estado brasileiro foi constrangido a assinar, pelo
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sistema internacional, mas em relação ao qual não havia compatibilidade, nem
consenso, ou no qual o Executivo perdeu o interesse, porque alterações no plano externo ou interno ampliaram as externalidades negativas decorrentes da
aplicação das medidas pactuadas; b) de oposição ao Executivo – ao entender-se
que, no processo decisório, o Executivo não se constitui em um bloco unitário
de vontades, havendo em seu interior a atuação de diferentes grupos de pressão, associados a agências do Executivo, que defendem, muitas vezes, interesses
concorrentes ou antagônicos, fica mais fácil compreender-se que, ultrapassada
a fase de deliberação executiva do processo de tomada de decisões, os grupos
de pressão que não tiveram seus interesses atendidos deslocam sua ação para a
fase legislativa, desenvolvendo esforços no interior do Congresso Nacional para
evitar o referendo do ato internacional que não atende a suas demandas. Sua
forma de atuação poderá ser por meio da sua capacidade de repassar para os
parlamentares informações que ponham em dúvida a correção da decisão adotada pelo Executivo ou valendo-se de influência, ainda que indireta, que tenham
sobre a conexão eleitoral do parlamentar. Nessa segunda forma de atuação, haverá um incentivo, por parte dos grupos de pressão, para que o parlamentar
adote postura de enfrentamento em relação ao Executivo, desde que lhe sejam
garantidos recursos que compensem as eventuais perdas, em termos de patronagem. Atuando em oposição ao Executivo, o Congresso Nacional irá retardar
o processo de referendo do ato internacional, que teve um tempo de tramitação
baixo no Executivo; c) uma combinação das duas anteriores, situação que melhor caracterizou a atuação independente do Poder Legislativo, no âmbito da
PEB; nela houve tanto uma atuação de cooperação com o Executivo – durante
o processo legislativo em uma das Casas do Congresso Nacional – como de
oposição – na continuação do processo legislativo, na outra Casa. A incidência
dessa situação foi observada em três casos: no primeiro, a mudança de postura
no Congresso Nacional foi decorrente de alterações no plano internacional ou
interno, no decorrer do processo legislativo, que tornaram desfavoráveis para
grupos de pressão com capacidade de influência no Congresso Nacional os termos pactuados no ato internacional. Em consequência, o processo de referendo
que, inicialmente, não sofreu oposição, em uma Casa, passou a ser retardado,
na outra, em razão dos efeitos dele decorrentes passarem a ser prejudiciais a in-
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teresses desses grupos; no segundo caso, além de caracterizar a independência
do Legislativo em relação ao Executivo, também demonstra a autonomia das
Casas Legislativas. Nele, o processo de referendo é retardado ou é acelerado,
no âmbito da Câmara dos Deputados, porque suas externalidades negativas
afetam de forma direta a grupos de pressão ou suas externalidades positivas
interessam a grupos de pressão específicos, os quais já atuaram no Executivo.
Portanto, na Câmara dos Deputados, há uma cooperação entre o Legislativo
e o Executivo (ou seja, o tempo de tramitação na CD será alto ou baixo se o
tempo de tramitação no Executivo foi alto ou baixo, respectivamente). Porém,
no Senado Federal, a postura é inversa da observada na CD, porque seus efeitos
beneficiam ou prejudicam a economia de um estado e, em razão disso, os senadores representantes desse estado atuam no processo em defesa dos interesses
estaduais, independentemente da posição do Executivo e da posição adotada
na Câmara dos Deputados; e, no terceiro caso, observou-se, inicialmente, na
Câmara dos Deputados, cooperação entre o Legislativo e o Executivo, porém
no Senado Federal a postura foi de oposição. Essa oposição, no entanto, não foi
motivada por defesa de interesses estaduais; não resultou da atuação de algum
grupo de pressão específico; nem teve relação com o conteúdo do ato internacional, mas decorreu de motivação político-partidária, sendo a materialização
de uma postura de enfrentamento entre o SF e o Executivo.
As três situações encontradas na análise do tempo de tramitação das proposições comprovam que o Legislativo tem uma atuação significativa e relevante no âmbito da política externa e que essa atuação se dá nos limites constitucionais definidos pelo princípio de separação dos poderes, não havendo
que se falar em subordinação de sua vontade à vontade do Executivo. Em
consequência, a sua independência é observada quando, no exercício de suas
competências constitucionais de representantes do povo ou das unidades da
federação, os deputados e senadores aceleram ou retardam a tramitação do
processo legislativo de referendo em defesa dos interesses dos cidadãos ou
dos estados; por outro lado, em atuação harmônica com o Executivo, em face
da necessidade de resistir a imposições do sistema internacional ou para fazer frente a alterações significativas no plano internacional ou interno, com
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reflexos sobre os efeitos do ato internacional sobre o plano interno, o Legislativo pode aumentar ou reduzir o tempo do processo legislativo de referendo.
Nas duas hipóteses, a decisão adotada terá um objetivo comum: a defesa dos
interesses do Estado brasileiro.

4 Considerações finais
A conclusão mais geral deste trabalho dialoga com uma percepção que, na falta
de termo mais adequado, pode ser chamada de vulgar. A atuação do Congresso Nacional em relação a duas políticas importantes, a monetária e a externa,
processa-se de uma forma não ostensiva. Imaginar que a função legiferante do
Congresso se realiza sempre por ações de alta visibilidade, com iniciativa própria e conflitos abertos com qualquer posição alheia às hostes parlamentares
está longe do que se verifica nas políticas analisadas.
Deve-se esperar que a ação parlamentar sobre a política monetária dê-se sobretudo pelo desenho institucional da autoridade monetária. A título de exemplo, quando se questiona o nível de juros (em geral tido por elevado), logo vem
à baila a questão da independência do Banco Central, a qual se consubstancia
na forma de preenchimento dos mandatos dos dirigentes, seu grau de autonomia, e a forma de prestação de contas perante o governo – isto é, atinge-se a
política substancial por meio de elementos institucionais.
No âmbito da política externa, como se viu, o Legislativo tem participação
relevante, atuando, no entanto, predominantemente de forma não comissiva,
mas de forma estratégica, atendendo aos interesses nacionais ou aos dos grupos de pressão relevantes com capacidade para obter apoio dos parlamentares
para a defesa de seus interesses.
Ambas as políticas demonstram aquilo que chamamos de relacionamento estratégico entre Executivo e Legislativo, implicando que os objetivos finais de
ambos os atores sejam alcançados pela forma mais eficiente, independentemente de questões como iniciativa ou circunscrição das ações àquelas mais
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ostensivas. Embora não se tenha desenvolvido aqui neste trabalho o desdobramento agora apresentado, lançando-se apenas uma hipótese de trabalho
futuro, algumas posições tradicionais (“vulgares”, como chamado acima) parecem mais dialogar com necessidades de visibilidade para o parlamentar, com
vistas a objetivos eleitorais (MAYHEW, 1974), do que à própria construção de
políticas públicas e da forma de relacionamento institucional entre Legislativo
e Executivo.
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A política do meio ambiente como ela é
Eduardo Fernandez Silva
Ilidia da Ascenção Garrido Martins Juras
Stephania Maria de Souza

1 Introdução
São frequentes na imprensa, em debates e discursos políticos, críticas e elogios
ao conteúdo de programas públicos e aos processos de sua implantação. O
trabalho aqui desenvolvido busca identificar a real política de meio ambiente
do governo federal, conforme revelada pelas ações realizadas com os recursos
alocados aos programas ligados à questão ambiental. Apresenta-se aqui parte
dos resultados de pesquisa sobre a execução orçamentária da Função Gestão
Ambiental (FGA) no período de 2001 a 2009. A pesquisa foi conduzida no
âmbito do Cefor e com o seu apoio e analisa o impacto das práticas vigentes de
execução orçamentária sobre a implantação dos programas públicos.

2 Metodologia
Os dados utilizados nas análises foram obtidos por meio do SigaBrasil, sistema de informações sobre orçamento público, criado e mantido pelo Senado Federal, que reúne amplas informações contidas no Sistema Integrado
de Administração Financeira do governo federal (Siafi) e em outras bases de
dados sobre planos e orçamentos públicos. Foram identificadas, para todos
os programas que receberam dotações entre os anos 2001 e 2009 do órgão
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orçamentário Ministério do Meio Ambiente33 (MMA), as variáveis: dotação
inicial, dotação autorizada pelo Congresso Nacional, valor empenhado (por
trimestre, a cada ano), valor liquidado (também por trimestre) e valor pago.
O período de análise foi definido em razão da disponibilidade de informações
na base de dados SigaBrasil, cujo ano inicial é 2001. Os levantamentos foram
efetuados em 2010, quando os dados referentes a esse ano ainda não se encontravam disponíveis.
Os programas vigentes nos nove anos do estudo foram agrupados em temas
afins, em razão das grandes questões ambientais tradicionalmente consideradas, a saber: Biomas, Resíduos, Biodiversidade e Água. Além desses, alguns
programas foram incluídos no grupo “Geral”, por perpassarem os temas acima, e aqueles que não se enquadravam em nenhum desses grupos foram inseridos no grupo “Outros”. Foram considerados separadamente os programas
“Administrativos”, em que se agrupam despesas que ou não são diretamente
ligadas às finalidades do MMA, como por exemplo previdência social, ou que
não podiam ser alocadas a um ou outro programa separadamente, como por
exemplo “apoio administrativo”. Para cada programa, foram registrados os valores orçamentários das variáveis citadas. Para realizar as análises, esses valores foram atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) de junho de 2010.
Para identificar os resultados obtidos com os programas implantados, foram utilizados relatórios gerados pelo Poder Executivo, ambos anuais: os que
acompanham o Balanço Geral da União (BGU), e as avaliações dos planos plurianuais (PPA) em implantação no ano a que se referem. Ao longo dos nove
anos em análise, estiveram em implantação três PPA. Foram consultados, ainda, páginas de diversos órgãos públicos na rede mundial de computadores e
relatórios do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Controladoria-Geral da
União (CGU).

33

O Ministério do Meio Ambiente foi o órgão orçamentário considerado.
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A pesquisa não incluiu visitas de campo para avaliar os impactos da ação governamental, limitando-se à análise das informações contidas nos relatórios
oficiais mencionados. Dados os objetivos da pesquisa, essa aparente restrição
é, na realidade, vantagem, pois a escassez de resultados é evidenciada, apesar
do caráter por vezes laudatório do discurso oficial contido nos relatórios “formais” do Poder Executivo.

3 Implicações gerais das práticas
de execução orçamentária
“Execução orçamentária federal” é outra designação do processo de repassar
ou transferir recursos públicos federais às demais esferas de governo e ao setor
privado, com o objetivo de implantar determinada política, cujos instrumentos
básicos são os programas. Estes sempre têm propósitos explícitos de transformar a realidade. Para tanto, recebem recursos federais servidores públicos dos
órgãos envolvidos – sob a forma predominante de salários e aposentadorias –,
governos estaduais e municipais (mediante, basicamente, transferências e convênios), e empresas ou entidades privadas parceiras ou fornecedoras de serviços
ou produtos, no caso como pagamento para realizar ações predefinidas, ou por
serviços ou produtos fornecidos. Pode ser também que recebam recursos públicos os beneficiários diretos da política, como por exemplo pescadores, para que
respeitem o defeso, ou os que fazem jus ao programa Bolsa Família.
Necessariamente, o uso dos recursos públicos é, no Brasil ou em qualquer outro
país, conformado pelo processo político, pela legislação relativa à execução orçamentária e pelos procedimentos gerenciais existentes no setor público. Reflete, também, as prioridades políticas das autoridades no poder. Assim considerado, o processo de execução orçamentária é visto de forma ampliada e inclui as
práticas de escolha de prioridades e de aprovação de gastos nos próprios órgãos
públicos; não se limita, pois, à verificação da aderência às regras legais que determinam a sequência de ações associadas ao uso do dinheiro público.
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É de suma importância, nesse processo, a tramitação legislativa. No presente trabalho, porém, parte-se do processo legislativo concluído e analisa-se a
execução orçamentária conforme ela se dá, no Poder Executivo. A justificação para se passar ao largo dos processos legislativos é clara: como, na legislação orçamentária brasileira, o Poder Legislativo autoriza o Poder Executivo
a gastar, tendo este o arbítrio de gastar ou não – exceto para certas despesas
definidas como obrigatórias –, a prática da execução do orçamento se dá, essencialmente, no Executivo. Assim, são essas as práticas que se quer analisar
neste texto.
As despesas obrigatórias são assim definidas por mandamento constitucional ou legal e não podem ser contingenciadas: destas, as principais são
aposentadorias e pensões, pessoal e encargos (por vezes ditas “quase obrigatórias”), juros da dívida pública, transferências constitucionais a estados
e municípios e aos Poderes Legislativo e Judiciário. Somadas, essas rubricas
representavam cerca de 80% dos gastos públicos, o que deixa pouca margem
aos gastos discricionários.
Ocorre que a implantação dos programas orçamentários depende, além dos
gastos com o pessoal envolvido em sua gestão e realização, de gastos correntes
e de investimentos – tais como diárias, aquisição e manutenção de equipamentos, transferências voluntárias, etc. –, cuja realização fica sempre na dependência de receber, ou não, o nihil obstat da autoridade política com poderes
sobre o orçamento do órgão. Como durante a maior parte do ano não se sabe
se haverá ou não, da parte da autoridade competente, a autorização para se
realizar o gasto, ainda que previsto no orçamento, essa incerteza se transfere
para os processos operacionais de implantação do programa, afetando servidores, parceiros e fornecedores, e tornando também incerta a viabilidade de
cooperação e de ações coordenadas, tanto entre órgãos públicos federais quanto entre estes e terceiras pessoas, públicas ou privadas.
Como consequência, para compensar a incerteza, fornecedores tendem a elevar seus preços e a evitar assumir compromissos até que se confirme a liberação do gasto; também os parceiros tendem a evitar compromissos e a poster-

131

gar, até o limite, seu envolvimento e sua organização para a implantação das
ações de sua competência; os servidores, por sua vez, estiolam seu trabalho
em inúmeras reprogramações das ações a serem implantadas. Além disso, o
público-alvo deixa de ter qualquer noção de prazo para a conclusão das ações
do programa, é eventualmente obrigado a se contentar com a explicação de
que “a verba não saiu”, e todos – fornecedores, parceiros, outras instâncias governamentais e público-alvo – tornam-se praticamente incapazes de qualquer
medida fiscalizatória, facilitando, sobremaneira, desvios de recursos públicos.
Afinal, tudo parece explicado pela frase “a verba não saiu”, e fica sempre a
mensagem, não necessariamente subliminar, de que iniciativas fiscalizatórias
podem irritar o Príncipe e impedir que a verba “acabe saindo”...
Destarte, a natureza autorizativa do orçamento tem papel fundamental na baixa
eficiência e eficácia das políticas públicas em nosso país. Ainda que, diretamente, menos de 20% dos recursos tenham sua aplicação dependente da discricionariedade da autoridade executiva, as implicações da incerteza institucionalmente
inserida no processo de execução do orçamento são muito mais amplas.
A análise que se segue está limitada aos programas ligados à FGA, no nível
federal. Dado que os problemas apontados decorrem de características institucionais nacionais, as consequências apontadas aplicar-se-ão, em maior ou
menor grau, às demais funções governamentais e também aos outros níveis de
governo; afetarão, inclusive, os demais Poderes da União.
Durante o período analisado identificou-se: perda de participação do montante de recursos empenhados na FGA, relativamente aos gastos do Poder
Executivo; descontinuidade dos programas, implicando recorrentes custos de
desmobilização e retomada e reorganização do processo de implantação; falta
de correspondência entre os valores das dotações orçamentárias e o montante empenhado a cada ano, impedindo os gestores de saber com antecedência
quais ações poderiam, de fato, ser executadas, e impedindo também a coordenação entre os diferentes níveis da federação; concentração dos recursos financeiros no pagamento de pessoal, em detrimento do suprimento dos meios
indispensáveis ao funcionamento dos programas em implantação; dispersão
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dos recursos em elevado número de programas, cada um deles tão limitados,
em termos orçamentários, que parecem apenas simbólicos; grande volatilidade do montante anual disponível para cada programa, assim como a frequente liberação dos recursos apenas no quarto trimestre do ano; e, finalmente,
a aparente inexistência de retroalimentação do processo, no sentido de que
as deficiências operacionais e organizacionais apontadas em relatórios oficiais
tendem a persistir nos anos seguintes.
Essas são algumas das características da Política Nacional de Meio Ambiente
efetiva, real, em oposição à política desejada ou proposta, descrita no discurso
oficial. Dada essa realidade, a contribuição dos programas públicos, isso é, da
política real, para a transformação da realidade na direção explicitada nos documentos programáticos tende a ser imperceptível, mesmo quando analisados
a partir dos próprios relatórios oficiais.
As práticas vigentes de execução orçamentária podem não ser as causas únicas,
mas certamente têm grande impacto na conformação dessas características.

4 Visão geral do orçamento da FGA
Entre 2001 e 2009, a dotação orçamentária inicial para aplicação na FGA oscilou
entre o máximo de 0,67%, em 2002, e o mínimo de 0,49%, em 2004, do total dos
recursos disponíveis ao Poder Executivo no Orçamento Geral da União (OGU).
O valor total que aqui se toma como referência é a soma das despesas do Poder
Executivo federal, realizadas em suas atividades-meio e finalísticas. Exclui, pois,
do total das despesas da União os valores destinados aos Poderes Legislativo e
Judiciário, ao Ministério Público Federal, e as transferências obrigatórias a estados, Distrito Federal e municípios. Exclui, também, os Encargos Financeiros da
União, as Operações Oficiais de Crédito, o Refinanciamento da Dívida Pública
Imobiliária da União e, ainda, a dotação global Reserva de Contingência destinada ao conjunto dos órgãos públicos, embora inclua a Reserva de Contingência
alocada ao Ministério do Meio Ambiente. Trata-se, portanto, de um conceito que
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busca retratar o montante gasto, pelo Poder Executivo federal, para manter em
funcionamento os seus órgãos, e para que estes busquem alcançar seus objetivos.
Na parcela alocada à FGA, uma proporção crescente foi destinada à “reserva de
contingência”: inexistente no orçamento da FGA de 2001, essa rubrica cresceu
a cada ano e, em 2009, alcançou 42% do total da dotação inicial da FGA. Em
nenhum dos anos, porém, sequer um único real dessa “verba” foi empenhado.
Assim, em termos de valor “empenhado” – mais próximo daquilo que é efetivamente utilizado em qualquer órgão público – o orçamento da FGA apresentou substancial contração, caindo de 0,47% para 0,29% do orçamento total do
Poder Executivo.
O Gráfico 1 ilustra a evolução da disponibilidade geral de recursos para a
FGA, inclusive o impacto da reserva de contingência sobre o montante alocado à função.
Gráfico 1 – Participação relativa da Função Meio Ambiente no total dos
recursos do Poder Executivo – 2001 a 2009

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SigaBrasil/SF.
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Além dessa queda relativa, houve também redução em termos absolutos. Entre 2001 e 2003, o total empenhado caiu 26%, para R$ 1,25 bilhão em 2003.
Houve recuperação nos três anos seguintes, para o patamar de R$ 1,5 bilhão, e,
em 2009, os recursos efetivamente empenhados pela FGA retornaram ao nível
inicial, de R$ 1,76 bilhão.

4.1 Sobre a descontinuidade
No período, foram implantados 62 programas, mas apenas doze perduraram
e consumiram recursos orçamentários em todos os anos (Tabela 1). Quatorze programas duraram menos de dois anos, e outros dezessete existiram por
até no máximo quatro anos, totalizando 31 programas com duração inferior a
quatro anos.
Tabela 1 – Número de programas com dotação orçamentária, segundo a
duração, em anos
Duração do programa
em anos

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Total

Número de programas

12

3

2

9

5

5

12

10

4

62

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SigaBrasil/SF.

Dos doze programas que vigeram em todos os anos, cinco estão ligados a atividades-meio: Apoio Administrativo; Cumprimento de Sentenças Judiciais;
Serviço da Dívida Externa; Previdência e Inativos; e Gestão da Política de Meio
Ambiente. Os demais programas “contínuos” incluem Águas do Brasil; Biodiversidade e Recursos Genéticos; Educação Ambiental; e Florestas Sustentáveis.
Foram contínuos, ainda, os programas Prevenção e Combate a Desmatamentos, Queimadas e Incêndios Florestais (Florescer); Recursos Pesqueiros Sustentáveis; e Zoneamento Ecológico-Econômico. Diversos destes tiveram seus
nomes alterados no período.
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Dos 51 programas finalísticos, apenas sete (16%) perduraram todo o período
em análise, embora com alterações em suas denominações, objetivos e ações,
fatores estes, naturalmente, que traduzem certo grau de descontinuidade.
Desses, três fazem parte de um conjunto de políticas amparadas por legislações específicas, como por exemplo o programa de Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE).
A maioria dos programas (51% do total) sofreu interrupção, cinco programas
constantes no PPA 2000-2003 foram descontinuados durante sua vigência,
e treze foram criados a partir do PPA 2004-2007 e interrompidos durante o
mesmo. A quantidade de programas em execução na FGA variou, anualmente,
entre 28 (em 2001) e 43 programas (em 2005). Nos anos seguintes, esse número decresceu e, em 2009, eram 32 os programas em implantação.

4.2 A concentração dos recursos em pessoal
A maior parcela do orçamento é destinada aos programas “administrativos”.
Estes absorveram, em 2001, 49% dos recursos empenhados; no ano seguinte,
60%, e alcançaram 76% do total empenhado em 2004, permanecendo nesse
nível posteriormente. Também em termos absolutos houve crescimento: o
montante alocado a “apoio administrativo” e a “previdência de inativos e pensionistas” aumentou de R$ 677 milhões em 2001 para R$ 770 milhões no ano
seguinte, e alcançou R$ 1,1 bilhão em 2006, e R$ 1,26 bilhão em 2009. No período, portanto, um crescimento de 86%.
Uma parcela desses recursos destinados a “apoio administrativo” pode, na realidade, ter sido aplicada em atividades-fim; isso porque há ações, na FGA, como a
fiscalização do cumprimento de normas ambientais e a análise de relatórios de
impacto ambiental, que, embora sejam atividades-fim, têm boa parte das despesas a elas associadas contabilizadas, em termos orçamentários, como “apoio
administrativo”, pois se referem, em grande parte, a pagamento de pessoal.
Não há novidade nessa constatação. Em seu estudo, Resende (2003, p. 63) afirma que “as receitas governamentais carreadas para o pagamento de pessoal
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e a manutenção da máquina governamental, além do custeio dos benefícios
previdenciários, respondem por algo como 70% dos gastos alocados.” O destaque, porém, é o peso crescente desses dois programas no total empenhado
na FGA: de 40%, em 2001, para aproximadamente 71%, nos anos finais. Ao
menos em termos de disponibilidade relativa de recursos, pode-se afirmar que
a “máquina pública”, cada vez mais, parece funcionar principalmente para se
manter; afinal, o que pode fiscalizar um fiscal que não disponha de um veículo
e combustível?

4.3 A dispersão dos recursos aplicados em atividades-fim
No tópico anterior, o tema era a concentração de recursos; neste, sua dispersão. O número de programas em execução na FGA variou, anualmente, entre
28 (em 2001) e 43 (em 2005). Considerando-se só os finalísticos, cada um recebeu, em 2001, em média 2,66% do volume total de recursos empenhados na
FGA; a média caiu nos anos seguintes, revelando maior dispersão e, em 2005,
era 0,77%. Posteriormente, houve pequena recuperação.
Certamente as demandas sobre a ação da FGA são múltiplas, e complexos os
problemas ambientais. No entanto, tal dispersão de recursos, associada às demais práticas de execução orçamentária acima mencionadas, parece sugerir
que a política do meio ambiente teria mais a intenção de aparentar ações – o
famoso “para inglês ver” – do que, de fato, de transformar a realidade. Ao dispersar seus recursos de forma tão ampla, a FGA não perderia a capacidade de
“fazer diferença”, de “transformar” a realidade?
Não obstante a clara dispersão de recursos, há programas que receberam
montante mais substancial, revelando serem “prioridades”, no sentido orçamentário. Essa “prioridade”, porém, é passageira: “prioritárias” num ano, deixam de sê-lo, no seguinte! Mesmo o programa de combate ao desmatamento,
com participação da ordem de 5% nos anos iniciais, sofreu, noutros, uma queda para o patamar de 3%, recuperando-se ao final.
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Em 2001, apenas quatro programas finalísticos obtiveram, cada um, mais que
5% dos recursos empenhados na FGA: Águas do Brasil (6,24%), Brasil Joga Limpo (5,52%), Proágua – Gestão (11,58%), e Qualidade Ambiental (7,82%). Destes,
no ano seguinte, o programa Qualidade Ambiental manteve o peso, o Águas do
Brasil caiu para 0,99%, e os outros foram substituídos. Embora no mesmo governo, as prioridades foram alteradas. Nos anos seguintes, nenhum programa
obteve mais que 5% dos recursos empenhados exceto, em 2004, o Prevenção e
Combate ao Desmatamento, Queimadas e Incêndios Florestais (Florescer).
A dispersão dos recursos implica programas com participações irrisórias,
em descompasso com a dimensão dos problemas que supostamente devem
enfrentar. Assim, o Educação Ambiental nunca recebeu mais que 0,55% dos
recursos empenhados, embora tenha tido uma participação aproximadamente constante, exceto pela queda verificada em 2009. A cada ano, o programa
recebeu, em média, R$ 8,3 milhões.
Teve também participação irrisória o programa Zoneamento Ecológico-Econômico. Apenas em 2008 o ZEE mereceu volume um pouco mais expressivo de recursos: 0,69% do valor empenhado, ou R$ 11,8 milhões. Nos
demais anos, sua participação sempre esteve abaixo ou apenas marginalmente acima de 0,2% dos recursos empenhados; em termos absolutos, recursos insuficientes para a realização dos levantamentos necessários.
Em 2005, doze programas tiveram menos que 0,2% dos recursos cada, e nos
anos seguintes a situação não difere muito: em 2008, o programa Combate à
Desertificação recebeu 0,1% dos recursos totais empenhados, ou R$ 1,6 milhão.
Assim, coloca-se a questão: se tímidos a ponto de serem incapazes de influenciar a realidade, qual a razão de mantê-los, da parte dos governantes?

4.4 A instabilidade do montante de recursos aplicados
Os dados anteriormente apresentados, por si, caracterizam a instabilidade
do montante de recursos aplicados a cada ano em cada programa. Essa

O Processo Legislativo, o Orçamento Público e a Casa Legislativa

variabilidade implica dificuldade e mesmo inviabilidade de se cumprir
determinada programação, o que se agrava quando a implantação do programa
envolve a parceria com terceiros; tal carência de coordenação implica, sem
dúvida, comprometimento dos resultados esperados.
Cita-se, por exemplo, o programa Amazônia Sustentável, vigente em oito dos
nove anos analisados. A variação do volume empenhado, ano a ano, foi da ordem de até 50%, para mais ou para menos. A dotação inicial, por sua vez, em
nenhum momento poderia ser tomada como indicador “confiável” do montante
que viria a ser empenhado durante o ano: este variou entre 44% e 28% daquele.
No caso do programa ZEE, essa variação foi ainda mais irregular: nos dois
primeiros anos, aproximadamente 65%; em 2003, apenas 5% e, nos três anos
seguintes, estabilidade ao nível de 96% das dotações; nos últimos anos, respectivamente 15%, 42% e 25% das dotações iniciais foram, de fato, empenhadas.
Como já dito, trata-se de programa executado em parceria com estados. Nesse
quadro, indaga-se: como ajustar a instabilidade e imprevisibilidade da disponibilidade de recursos à execução de ações partilhadas?
Nos relatos de gestores, são frequentes os comentários sobre a necessidade
de postergar ações em razão da restrição aos empenhos. Isso muito embora o limite aos gastos ou empenhos seja definido pelo próprio Poder Executivo, mediante os decretos de contingenciamento, e não pelo teto estabelecido
pelo Congresso Nacional, seja na dotação inicial seja por meio de autorizações
aprovadas ao longo do ano.

4.5 A concentração temporal dos empenhos, no ano
A concentração do empenho dos recursos no quarto trimestre do ano agrava
os problemas de descontinuidade operacional. Esse fato, que afeta diversos dos
programas finalísticos, não é verdadeiro quando se trata dos programas do
grupo “administrativos”.
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Nesse grupo, a regra é a concentração dos empenhos no primeiro trimestre,
em razão da concentração de férias, postergação do lançamento do pagamento
de dezembro, etc.: em sete dos nove anos analisados, mais de 50% do volume
total de empenhos ocorreu no primeiro trimestre, sendo que, em 2007, quase
90% foram empenhados no início do ano. Nos programas de natureza finalística, porém, a regra – não para todos – parece ser a concentração dos empenhos
no quarto trimestre do ano.
Para os programas do grupo “Geral”, em cinco dos nove anos mais de 45% do
total empenhado o foi no quarto trimestre; no grupo “Biomas”, nos primeiros
trimestres a liberação ficou próxima a 5% em quase todos os anos. Em dois
anos (2001 e 2008), 50% ou mais das liberações ocorreram no quarto trimestre, e em outros dois (2002 e 2004), mais de 60% dos empenhos ocorreram no
segundo trimestre.
No grupo “Outros”, em 2003, 100% foram empenhados após julho; na primeira metade do ano, pois, todos os recursos humanos e materiais alocados aos
diversos programas desse grupo ou permaneceram ociosos ou, na melhor das
hipóteses, foram deslocados para outros programas, em decorrência da indisponibilidade de recursos para dar suporte às atividades dos servidores.
Os programas relacionados à Biodiversidade e Resíduos tiveram mais de 43%
de seus recursos empenhados no último trimestre, respectivamente, em oito e
seis dos nove anos. Em alguns anos, mais de 60% do volume empenhado ocorreram no último quarto do ano.

5 A loteria das transferências de recursos
a estados, municípios e entidades
Nos BGU de 2004, 2005 e 2006, aparece a informação, inexistente nos demais
anos, sobre “recursos descentralizados a estados e municípios”. Nos três anos
citados, o total “descentralizado” foi R$ 235,6 milhões, dos quais 49% repassados
a estados, 31% a entidades sem fins lucrativos e os restantes 20% a municípios.
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Considerando que, nos nove anos analisados, a FGA empenhou o total de R$
14,3 bilhões, a parcela “descentralizada” equivale a 1,65% desse montante. Trata-se, portanto, de uma das mais significativas rubricas do orçamento da FGA.
Apenas o volume de recursos aplicados no combate ao desmatamento a supera,
mas por pouco (BRASIL, 2005a; BRASIL, 2006a; BRASIL, 2007a).
Apenas para 2004, consta o número de municípios beneficiados: 71, com
R$ 13,2 milhões. No ano seguinte, o total transferido a municípios foi reduzido
a menos da metade (R$ 5,5 milhões) e, em 2006, cresceu para R$ 26,0 milhões.
A oscilação do montante transferido para os estados também é expressiva: de
R$ 29,9 milhões para R$ 51,5 milhões para R$ 27,7 milhões, na sequência dos
três anos. Tanto para estados quanto para municípios, pois a grandeza da oscilação, aliada à incerteza quanto a ser ou não contemplado, impede qualquer
planejamento. As transferências a entidades também não apresentam regularidade, e falta informação sobre quantas unidades foram atendidas.
Em 2004 e 2006, há informações sobre transferências por programa executado. Analisando-as, porém, não é possível associar características de cada programa aos destinos dos recursos. Assim, em 2004 quatorze estados receberam
recursos do programa Gestão da Política de Meio Ambiente. Pernambuco, o
estado que menos recebeu, obteve R$ 33,95 mil, enquanto o campeão, o Rio
de Janeiro, teve R$ 2,7 milhões de reais. Não há qualquer explicação sobre a
discrepância. O programa Viver sem Contaminação contemplou apenas um
estado (RS) e oito municípios, sendo três destes no único estado beneficiado.
Já o Programa Nacional de Ecoturismo beneficiou três estados, sendo que no
Pará – o estado que mais recebeu – localiza-se o único município brasileiro
contemplado. São claros os desequilíbrios na distribuição geográfica, e não há
qualquer explicação, no BGU, sobre as eventuais razões desse desequilíbrio. A
aparente aleatoriedade da “descentralização” persiste nos demais programas.
O Resíduos Sólidos Urbanos beneficiou apenas dois municípios, com um total
de R$ 587 mil reais, quando seu objetivo declarado é:
O principal objetivo deste programa é proporcionar meios para a redução,
reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos urbanos, ampliar a cobertura
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e aumentar a eficiência e a eficácia dos serviços de limpeza pública, de coleta,
de tratamento e de disposição final, na perspectiva da universalização dos serviços e da sustentabilidade dos empreendimentos, com ênfase na eliminação
de lixões, na erradicação do trabalho infantil e juvenil nos lixões e nas ruas,
bem como promover a inserção social de catadores de materiais recicláveis.
(BRASIL, 2007a; p. C-377)

Embora outros ministérios participem desse programa, o que se confirma,
aparentemente, é que a “descentralização” é, na realidade, uma distribuição de
recursos sem critérios técnicos, regida por uma lógica e por objetivos que não
ficam claros com base nas informações disponíveis.
Para os anos seguintes, ocorre a mesma aparente aleatoriedade. Em 2005,
analisando-se em termos do total transferido a cada estado (inclusive seus
municípios e entidades neles localizadas), após o Rio de Janeiro, o mais bem
contemplado foi Minas Gerais, que recebeu R$ 10,2 milhões; em seguida vêm,
pela ordem, Acre (R$ 7,5 milhões), Bahia (R$ 6,3 milhões), São Paulo (R$ 6,0
milhões) e Distrito Federal (R$ 4,1 milhões, dos quais 98% a entidade ou entidades). Ou seja, em conjunto, esses seis estados receberam R$ 45,2 milhões,
ou 50% do total transferido voluntariamente pelo MMA, sendo que coube a
entidades privadas, nesses estados, 54% do total, ou R$ 24,4 milhões.
Em 2006, as transferências voluntárias totais foram em volume praticamente
igual ao do ano anterior. Chama a atenção o fato de, em algumas unidades (RJ
e DF, por exemplo), entidades receberem a quase totalidade da verba, em detrimento dos respectivos governos.
Maiores detalhes poderiam ser apresentados, mas seria enfadonho insistir na
aparente falta de critério. O fato é que não ficam claros a lógica, os critérios,
ou ainda os objetivos da distribuição de recursos entre estados, municípios e
entidades. Não há qualquer explicação, no documento, sobre as razões de certos estados merecerem recursos de um número maior de programas, nem, por
exemplo, sobre qual diferença terá feito, para o estado de São Paulo, receber
uma “ajuda” de R$ 18.000,00 para um dos programas.
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Para mencionar apenas mais um exemplo, o Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis, programa que os relatórios oficiais dizem ser conduzido
com base na descentralização, no apoio a grupos locais, etc. Apenas alguns
estados e municípios receberam recursos desse programa. Porém, ao se analisarem os relatórios que acompanham o BGU, nenhuma informação se obtém
que possibilite compreender as razões da mencionada distribuição dos recursos entre estados, municípios entidades.
Aparentemente, a única regularidade que se pode perceber é que os estados
mais ricos receberam mais recursos que os mais pobres.
É fácil perceber, por outro lado, que o caráter autorizativo da execução orçamentária em muito contribui para a “aleatoriedade” do destino desses recursos; afinal, o gasto depende, em última instância, da autorização da autoridade maior que controla o orçamento, que tende a fazer da liberação dos
recursos uma alavanca para influenciar o jogo político, no qual detalhes não
são registrados em documentos oficiais, nem dados ao conhecimento público.
A hipótese, pois, é que são essas variáveis políticas que ajudam a explicar a
“descentralização” de recursos em debate. A comprovação da hipótese, porém,
exige acesso a informações que não estavam disponíveis quando da execução
do presente trabalho.
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6 A implantação dos programas: práticas
orçamentárias comprometem resultados
6.1 A escolha dos programas analisados
Para alcançar os objetivos deste trabalho era necessário conhecer, programa
a programa, seus objetivos, as ações implantadas e os resultados alcançados.
A questão de fundo é saber quais as reais transformações na sociedade imputáveis aos programas de governo, e como essas mudanças identificadas poderiam revelar a real política ambiental adotada no Brasil desde 2001.
Dado o grande número de programas (62), foram selecionados alguns para
análise mais detalhada, considerando a importância do tema no contexto das
questões afetas ao “desenvolvimento brasileiro”: Amazônia Sustentável; Brasil
Joga Limpo; Resíduos Sólidos Urbanos; Mudanças Climáticas e Meio Ambiente; Recursos Hídricos34; e Zoneamento Ecológico-Econômico.
Programas de grande importância, como o Educação Ambiental e o Combate
ao Desmatamento, não puderam ser incluídos na análise, por limitação temporal da equipe. Analisá-los certamente enriquecerá a presente pesquisa, e
isso deverá ser feito em sua continuidade.

6.2 Amazônia Sustentável
6.2.1 Contexto
A Amazônia é a principal fonte de madeira advinda de florestas nativas do
Brasil. Para se ter uma ideia, em 2008 a região contribuiu com 83,55% da produção nacional de madeira em tora (COSTA, 2010).
34

Este não é um programa, mas um grupo de programas, os quais, dada a complementariedade e, muitas
vezes, a sobreposição, considerou-se mais adequado que fossem tratados em conjunto.
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As atividades florestais e agropecuárias têm levado à perda de floresta, causando a
degradação dos solos e rios e mudando rapidamente a paisagem regional. Segundo
dados do MMA, aproximadamente 12,47% da floresta já foram alterados por ação
humana. Desses, 2,97% estão sendo recuperados (vegetação secundária) e 9,5% são
ocupados para fins agrícolas, pastagens ou lavouras (BRASIL, 2011).
O Programa Piloto para a Proteção às Florestas Tropicais do Brasil (PPG-7),
criado no início dos anos 90, pretendia reverter esse ritmo de destruição das
florestas, reduzindo as emissões de carbono e propiciando melhor qualidade de vida aos habitantes das regiões. Ou seja, o PPPG-7 visava basicamente
“conter a onda de desflorestamento, conservar a biodiversidade, experimentar
inovações no campo produtivo e tornar-se um exemplo de cooperação internacional” (ABDALA, 2007; p. 16).
O programa originou-se de acordo firmado entre o governo e sociedade brasileira
e a comunidade internacional, formada pelo G7, mais a Holanda e a Comissão
Europeia (CE). Durante sua vigência, o PPG7 apoiou projetos voltados para a utilização sustentável dos recursos naturais na Amazônia e Mata Atlântica (PROGRAMA, 2009). Como contrapartida, o governo brasileiro incluiu projetos do
PPG-7 em um conjunto de ações do programa Amazônia Sustentável, executado
pelos ministérios do Meio Ambiente, de Ciência e Tecnologia e da Justiça.

6.2.2 O programa Amazônia Sustentável no PPA
O programa Amazônia Sustentável (Código 0502) constou no PPA 20002003 com o objetivo de promover o desenvolvimento da Amazônia mediante
o uso sustentável de seus recursos naturais. O programa era composto inicialmente por dez ações35. No PPA 2004-2007, o objetivo continuou o mesmo,
35

Capacitação para o Desenvolvimento Sustentável na Amazônia; Desenvolvimento Ambiental Urbano
na Amazônia; Expansão e Consolidação das Áreas Protegidas na Região Amazônica; Fomento a
Projetos de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia; Fomento a Projetos
de Gestão de Recursos Naturais na Amazônia (PPG7); Proteção às Florestas Tropicais da Amazônia
(PPG7) e Recuperação das Áreas Alteradas na Amazônia; Amazônia Solidária – Apoio às Comunidades
Extrativistas da Amazônia; Gestão Ambiental em Terras Indígenas na Amazônia; Promoção Social dos
Seringueiros por Meio da Modernização e Diversificação do Extrativismo Sustentável.
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o público-alvo foi definido como as comunidades extrativistas e indígenas,
ribeirinhos, associações e cooperativas de pequenos produtores agrícolas e
rurais, setor privado empresarial e comunidade científica da Amazônia e o
número de projetos foi reduzido para dois e o de atividades foi ampliado para
sete, e duas ditas operações especiais foram incorporadas.
De acordo com o Relatório Anual de Avaliação (BRASIL, 2001), ao final do
exercício de 2001, o programa necessitava de um sistema de gerenciamento
e acompanhamento para definir com clareza os objetivos e linhas de atuação
visando ao controle das atividades. Como resultados, naquele ano, estão registradas a renovação da parceria com países desenvolvidos e entidades multilaterais no contexto do PPG7 e o aumento no valor de doações internacionais
para projetos demonstrativos em áreas indígenas em resposta a recursos de
contrapartida brasileira para gestão ambiental nessas em áreas.
São destacadas ainda a crescente participação local nas decisões de alocação de
recursos no apoio às comunidades extrativistas da Amazônia e a consolidação
do modelo de licenciamento e monitoramento do desmatamento do Mato Grosso como um padrão de atuação no controle do desflorestamento na Amazônia.
Em 2002, destacam-se no Relatório Anual de Avaliação a criação de mais de
5 milhões de hectares de novas Unidades de Conservação (UCs) e o fornecimento de equipamentos e capacitação de pessoal de instituições ambientais de
todos os estados da região Norte. O mesmo documento arrola como avanço
principal desencadeado pelo programa a crescente interação com a sociedade
civil, organizada ao longo do período, e parceira em quase todas as ações do
programa (BRASIL, 2002).
Tem-se insistido, neste trabalho, na baixa capacidade de o governo federal influenciar a sociedade, no sentido de alcançar os objetivos expressos nos programas em implantação. A criação de uma Unidade de Conservação (UC), no
entanto, é exemplo oposto, pois claramente a área destacada como UC deixa
de estar “disponível” para outras atividades econômicas. Apesar dessa ressalva, há que se registrar que a efetiva transformação da realidade decorre da
implantação da UC, e não sua criação formal; as informações constantes dos
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relatórios dizem respeito à criação, e não à implantação. De maneira similar,
a referência à crescente interação com a sociedade civil carece de objetividade
para que possa ser claramente classificada como “transformação da sociedade
no sentido dos objetivos do programa”.
Outros resultados informados – embora sem dados que os evidenciem – são o
avanço no grau de organização da produção de populações extrativistas apoiadas, com diversificação da produção e verticalização das cadeias produtivas
na região; o desenvolvimento de projetos de gestão ambiental integrada com
diversos municípios da região, sobretudo nas áreas mais críticas de desflorestamento; igualmente o desenvolvimento de projetos de gestão ambiental em
terras indígenas.
Ainda em 2002 foi iniciado projeto-piloto de tratamento de resíduos sólidos
em um município de cada um dos estados da Amazônia Legal, contando com
grande parte dos recursos advindos de doação internacional.
Nos relatórios dos anos seguintes, são feitas referências à falta de recursos humanos capacitados. Em 2003, último ano de vigência do PPA 2000-2003, a
substituição de técnicos experientes por servidores que, embora concursados,
não tiveram o devido treinamento, deu início a uma onda de impactos negativos no desempenho do programa (BRASIL, 2003).
Conforme o BGU, o maior avanço obtido em 2003 foi o Acordo de Cooperação
Técnica celebrado com o Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar,
que resultou na transferência de recursos para 83 projetos de desenvolvimento
sustentável, beneficiando cerca de 450 comunidades extrativistas e indígenas
(BRASIL, 2004a).
Queixas referentes à falta de capacitação técnica dos novos servidores são repetidas nos relatórios de 2004, 2005 e 2006; a observação, porém, parece-nos se referir mais à falta de experiência e de treinamento dos novos membros da equipe
do que efetivamente à carência de capacitação técnica. Isso porque a capacitação
para lograr aprovação em concurso público é quase sempre elevada; no entanto,
a questão não pode ser esclarecida na etapa atual do presente trabalho.
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O relatório de avaliação referente ao ano 2005 registra como resultados alcançados pelo programa o entendimento da dinâmica de vetores do desmatamento na Amazônia Legal, a finalização do desenvolvimento e teste do Sistema
Integrado de Monitoramento e Rastreamento da Produção de Madeiras em
Tora (Sirmat) e a replicação da experiência do processo de elaboração do Plano
de Manejo da Floresta Nacional do Tapajós (PA) em outras unidades de conservação na Amazônia.
Cita, além disso, a realização de estudos para propor a criação de unidades de
conservação (UCs); a estruturação de uma Rede de Monitoramento da Dinâmica de Florestas da Amazônia, que visa gerar informações sobre a produção
de florestas para apoiar a elaboração de normas técnicas para o manejo florestal; a elaboração e/ou desenvolvimento de ações no âmbito dos Planos de
Desenvolvimento Sustentável para a Amazônia.
Nesse ano o programa repassou R$ 3,05 milhões a 41 projetos e R$ 5,6 milhões
a 21 iniciativas de manejo florestal desenvolvidas por comunidades rurais e
empresas madeireiras da Amazônia. Da mesma forma, repassou R$ 5,5 milhões para entidades e instituições executoras de subprojetos de capacitação,
sensibilização, organização comunitária, formação de estudantes em manejo
florestal e apoio ao fortalecimento dos Centros de Treinamento na Amazônia, atingindo cerca de trezentos estudantes, 2 mil produtores rurais, duzentos profissionais da área florestal, cem empresários do setor madeireiro e mil
famílias de comunidades da Amazônia.
O programa publicou ainda dez títulos com vistas a disseminar boas práticas
para a conservação das florestas tropicais e realizou curso para trinta alunos
de mestrado e doutorado de diversas universidades da Amazônia Legal
(BRASIL, 2006).
Em 2006, o programa continuou repassando verbas a outras entidades. São
citados o repasse de R$ 15,80 milhões para a execução de 147 projetos nos
componentes do Programa Alternativas ao Desmatamento e às Queimadas
(Padeq) e R$ 6,20 milhões a iniciativas de sensibilização e capacitação em manejo florestal, tendo sido beneficiadas cerca de 7 mil pessoas nas diferentes
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ações executadas. Foi aprovado ainda o aporte de US$ 1 milhão oriundo do
Fundo Fiduciário das Florestas Tropicais para apoio à participação social na
execução e no controle de políticas ambientais.
Foram, além disso, implementados instrumentos de controle e monitoramento
para coibir fraudes e procedimentos ilegais na atividade florestal na Amazônia;
informatização do Sistema de Declaração de Origem Florestal (DOF) em
substituição à extinta Autorização de Transporte de Produto Florestal (ATPF)
e implantação do Sistema de Licenciamento Ambiental em Propriedades
Rurais (SLAPR) (BRASIL, 2007).
Em 2007, o MMA foi reestruturado e as ações que atendiam à Secretaria
de Coordenação da Amazônia (SCA) passaram para outro departamento
(BRASIL, 2008).
Nesse ano foram apresentados os seguintes resultados: estruturação e operacionalização do Centro Nacional de Apoio ao Manejo Florestal (Cenaflor);
capacitação de cerca de 150 analistas do Ibama e de órgãos estaduais de meio
ambiente no uso dos novos sistemas e das novas ferramentas de controle da
atividade florestal; elaboração de acordos de bom manejo do fogo em 47% das
famílias nas 25 comunidades tradicionais da Floresta Nacional do Tapajós (PA)
representado por 423 famílias de um total de 900; estabelecimento de renda
diversificada para 128 famílias em cinco comunidades com a produção de óleos vegetais, móveis artesanais e couro ecológico; desembolso de R$ 14 milhões
para projetos de apoio a populações, envolvendo cerca de 13 mil famílias.
Além disso, nesse ano foi implementado o Centro de Pesquisa e Gestão da
Biodiversidade Aquática e dos Recursos Pesqueiros Continentais da Amazônia
(Cepam); avaliado o processo e a implementação dos acordos de pesca no
estado do Amazonas (BRASIL, 2008).
Os resultados apresentados ao longo da vigência do programa em grande parte
são subjetivos, ou seja, não são passíveis de quantificação, o que constitui um
dificultador para a avaliação da efetividade do programa.
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Os citados relatórios também apontam que os indicadores estabelecidos para
avaliar objetivamente o programa não foram apurados entre os anos 2001 e
2004; foram eliminados por não serem consistentes em 2005; criado um novo
indicador em 2006, porém o resultado foi considerado baixo e, em 2007, o índice alcançado ficou aquém do resultado esperado para o período de vigência
do PPA 2004-2008.
Previa-se que o indicador “Área de ecossistema original manejada de forma
sustentável – ha” apresentasse, para o final do PPA, a área de 3.600.997ha, mas
a área a que se chegou representou apenas 4,19% daquele número.
Quanto aos recursos orçamentários do programa em tela, os citados relatórios
destacam o contingenciamento e a insuficiência de recursos orçamentários
como os obstáculos ao bom desempenho do programa. Nos sete anos de sua
vigência, as dotações autorizadas pelo Congresso Nacional para o programa
ora analisado representaram, na média, 3,56% dos valores totais autorizados
para o MMA. A participação do programa no total oscilou entre 8,76% em
2003 e 0,73% em 2007.
A Tabela 2 apresenta os valores orçamentários autorizados pelo Congresso
Nacional e efetivamente empenhados para o programa Amazônia Sustentável.
Tabela 2 – Dotações do programa Amazônia Sustentável
Ano

D. A. (milhões)

V. E. (milhões)

% E.

2001

147.365,95

65.979,08

44,77

2002

216.284,67

75.427,85

34,87

2003

188.120,40

41.370,97

21,99

2004

69.556,44

29.867,01

42,94

2005

82.474,20

34.475,65

41,8

2006

69.349,34

26.772,56

38,61

2007

23.952,31

6.732,15

28,11

Fonte: SigaBrasil/SF (valores atualizados para junho 2010).
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Percebe-se que o montante autorizado para os anos 2001-2003 representa 56%
a mais que o valor autorizado para o período seguinte, 2004-2007. Quando são
observados os valores empenhados, constata-se da mesma forma que o nível
de empenho não atinge ao menos 50% da dotação autorizada e ainda decresce ano a ano. Ou seja, o governo que se iniciava manteve o programa, porém
reduziu consideravelmente as suas dotações a ponto de, no último ano de vigência do programa, o valor empenhado representar 10% do valor de 2002,
ano em que ocorreu o maior desempenho do programa em valores absolutos.
Os percentuais de valores empenhados por trimestre permitem apontar para a
imprevisibilidade na liberação dos recursos. A cada ano do período em análise,
os recursos são liberados em volumes que não permitem ao menos obter uma
ideia aproximada do que ocorrerá no ano seguinte.
Em 2001, cerca de 60% do valor empenhado se dá no último trimestre, porém no
ano seguinte o segundo trimestre é o mais beneficiado com empenhos. O mesmo
ocorre em 2004 e, nos demais anos, os percentuais encontrados a cada trimestre
demonstram a irregularidade da liberação em tela. A Tabela 3 apresenta os dados.
Tabela 3 – Recursos empenhados segundo trimestre (%)
Ano

Jan.-Mar.

Abr.-Jun.

Jul.-Set.

Out.-Dez.

2001

0,38

27,72

12,43

59,46

2002

6,55

55,79

23,84

13,82

2003

11,58

23,00

29,19

36,23

2004

7,18

92,21

11,50

-10,89

2005

11,77

12,66

34,03

41,53

2006

4,35

46,87

21,64

27,14

2007

1,80

44,98

25,26

27,96

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SigaBrasil/SF.
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Importante destacar que o programa contou com parceiros não governamentais
e, segundo os gestores, eles executavam suas ações de forma satisfatória e contribuíam “para o resultado positivo na execução e no cumprimento de metas das
ações e, consequentemente, no resultado do programa” (BRASIL, 2008, p. 27).
Porém, não obstante o exposto anterior, o programa foi finalizado em 2008 e
os documentos oficiais analisados não explicitam os porquês. O relatório referente ao ano 2007 registra que várias ações concebidas em escala-piloto foram
transformadas em políticas permanentes, mas novamente o documento não
aponta quais seriam essas políticas.
Há que se considerar o encerramento do PPG-7 em 2009, principal fonte financiadora do programa orçamentário. No entanto, dois anos antes, os países
do PPG-7 já haviam reduzido o repasse de recursos ao governo brasileiro em
decorrência da apresentação de resultados insatisfatórios. Na prática, o PPG-7
transformou-se em PPG-1, pois somente a Alemanha continuou como doadora
(AMORIM, 2007).
A conclusão a que se chega é que o programa Amazônia Sustentável foi criado
para promover o desenvolvimento da Amazônia como resposta a determinadas demandas que até este momento não encontraram respostas. Todavia, os
resultados obtidos não satisfizeram os doadores externos, o que levou à finalização do acordo, e o governo brasileiro, por sua vez, não demonstrou interesse
em manter o programa utilizando somente recursos do Orçamento da União.

6.3 Brasil Joga Limpo e Resíduos Sólidos Urbanos
6.3.1 Contexto
A falta de coleta e tratamento dos resíduos sólidos figura, certamente, entre os graves problemas ambientais urbanos do Brasil. Embora a situação
pareça ter melhorado nos últimos anos, as deficiências ainda são enormes
e o caminho para que se chegue a condições ambientalmente sustentáveis,
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socialmente justas e economicamente viáveis em relação aos resíduos sólidos
ainda é bastante longo (ARAÚJO; JURAS, 2011).
Tomando por referência os dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico
(PNSB) realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
em 2000 e 2008, constata-se o aumento da população atendida por serviços de
coleta de lixo domiciliar. Em 2000, apenas 1.814 municípios dos 5.475 pesquisados declararam realizar coleta de lixo em 100% dos domicílios; os demais se
situavam entre as faixas de até 50% dos domicílios (489 municípios) e de 50 a
99% (2.978 municípios), segundo a PNSB 2000. A PNSB 2008, por sua vez, revela que, dos 5.564 municípios pesquisados, 5.540 declararam realizar coleta
domiciliar regular de lixo, o que corresponde a 99,57%, naquele ano.
Quanto à destinação dos resíduos sólidos coletados, a situação é bem mais
grave. Em 2000, 71,5% dos distritos com serviços de limpeza urbana e coleta
de lixo declararam dispor parte de seus resíduos em vazadouros a céu aberto
(lixões) e apenas 17,3% declararam dispor de aterro sanitário, segundo a PNSB.
Em 2008, a maior parte dos municípios (2.824) ainda tinha os lixões e áreas
alagadas ou alagáveis como destino do lixo, de acordo com a PNSB. A existência de aterros sanitários foi declarada por apenas 1.540 municípios em 2008.
Diante desse quadro, a aprovação da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que
“institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12
de fevereiro de 1998; e dá outras providências”, após 21 anos de tramitação no
Congresso Nacional, representa marco importante que pode contribuir para
aprimorar a gestão de resíduos sólidos do Brasil.
Considerando que cabe aos municípios, consoante o art. 30 da Constituição
Federal, entre outras competências, legislar sobre assunto de interesse local
e prestar serviços públicos de interesse local, a Lei nº 12.305/2010 seguiu os
limites constitucionais, restringindo-se a estabelecer os marcos balizadores
para a gestão dos resíduos sólidos domiciliares.
Um instrumento relevante da Lei de Resíduos Sólidos é o Plano Nacional de
Resíduos Sólidos, cuja coordenação é atribuída ao MMA, reforçando-se, assim,
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a atenção do órgão para questões ambientais urbanas, o que é considerado um
avanço (ARAÚJO; JURAS, 2011). No plano, devem constar, entre outros itens:
o diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos e a proposição de cenários
considerando tendências internacionais e macroeconômicas; metas para a redução, reutilização e reciclagem de resíduos e o aproveitamento energético dos
gases gerados nas unidades de disposição final de resíduos sólidos, bem como
para a eliminação e recuperação de lixões, consideradas a inclusão social e a
emancipação econômica dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;
normas e condicionantes técnicas para recebimento de recursos da União; e
normas e diretrizes para a disposição final de rejeitos.
A lei prevê, além disso, plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, cuja elaboração é condição para que os municípios tenham acesso a recursos do governo federal relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos
sólidos. Ainda conforme a Lei nº 12.305/2010, a exigência quanto ao plano
municipal só entrará em vigor dois anos após a publicação da lei, o que significa agosto de 2012, o que é pouco provável de ocorrer.
Como a lei não previu outras formas de apoiar os municípios, a não ser por
meio dos recursos orçamentários, também é pouquíssimo provável que, em
agosto de 2014 (quatro anos da publicação da lei), se tenha no país a “disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos”. Como se verá adiante, a julgar pelo desempenho no passado recente, os recursos da União destinados ao
tema resíduos sólidos e os programas implantados não oferecem perspectiva
de melhora significativa nos próximos anos.

6.3.2 Os programas Brasil Joga Limpo e Resíduos Sólidos no PPA
Dada a situação caótica da gestão de resíduos sólidos no país e as conhecidas deficiências municipais para tratar da questão, o apoio de programas e
recursos federais é imprescindível. Cabe analisar, então, que programas estão
ligados a resíduos sólidos e de que forma foram ou estão sendo implantados.
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O programa Brasil Joga Limpo (0516) foi incluído no âmbito do PPA 20002003 com o objetivo de reduzir a geração, aumentar a reciclagem e o reaproveitamento de resíduos e garantir meios de disposição ambientalmente adequados. Esse programa foi composto por três projetos e uma atividade, a saber:
Fomento a Projetos de Beneficiamento de Resíduos Sólidos; Implantação de
Sistema de Informação Ambiental, Relativo à Gestão Integrada de Resíduos;
Projetos Demonstrativos Visando à Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e
Saneamento Ambiental; e Fomento a Projetos de Ordenamento da Coleta Seletiva de Lixo.
O programa seria aferido por meio de dois indicadores: Taxa de Reciclagem
de Resíduos e Taxa de Disposição de Resíduos em Ambiente Adequado. O primeiro indicador foi considerado pouco eficiente para medir os impactos do
programa bem como de difícil mensuração. Quanto ao segundo indicador, os
dados seriam obtidos por meio do Censo do IBGE, ou seja, a cada dez anos. Em
outras palavras, o programa não dispunha de sistemas regulares de aferição de
resultados relacionados a lixo (BRASIL, 2002).
Para ilustrar, no ano seguinte, 2002, o indicador Taxa de Disposição Final de
Resíduos Sólidos Urbanos em Ambiente Adequado, que apresentava em 1999
o índice de 13% e visava para o final do período o índice de 25%, obteve segundo dados do IBGE os índices de 47,1% do lixo coletado disposto em aterros
sanitários e 22,3% em aterros controlados, indicando que 69,4% de todo o lixo
coletado no Brasil estaria tendo um destino final adequado. Melhor dizendo,
antes do final do PPA o programa já havia superado a meta prevista!
Vale dizer que esse dado foi questionado por entidades do setor e pelos gestores do programa por não refletir a realidade da disposição do lixo nas cidades
brasileiras (BRASIL, 2002).
O indicador em tela foi mantido nos PPAs 2004-2007 e 2008-2009. O índice foi
alterado, respectivamente, para 43% e 47% de municípios com disposição adequada de resíduos em ambiente adequado e os dados vinculados à da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad).
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Em 2001, o Relatório Anual de Avaliação aponta como principais resultados
do programa o apoio a 120 projetos de gerenciamento integrado de resíduos,
beneficiando cerca de sete milhões de habitantes de áreas urbanas, com a adequada destinação final de aproximadamente 5.600 toneladas/dia de lixo.
Também foi realizada a seleção pública de 51 projetos de fomento à gestão
integrada de resíduos sólidos do Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA).
Desde o ano 2000, foram apoiados 63 projetos de gerenciamento adequado de
2.200 toneladas diárias de resíduos sólidos urbanos, gerados por uma população urbana de cerca de 2,8 milhões de pessoas.
Totalizando, entre os anos 2000 e 2002, o programa apoiou 342 prefeituras
municipais de várias regiões do país, beneficiando cerca de 38 milhões de habitantes de áreas urbanas (BRASIL, 2002).
Em 2003, informações constantes no BGU dão conta que foram atendidas quatorze prefeituras dos estados da Bahia, Pernambuco, Paraná e Rio Grande do
Sul visando à implantação de sistemas de gerenciamento integrado de resíduos
sólidos. Importante destacar que os recursos utilizados eram provenientes basicamente de emendas parlamentares. Esperava-se com essas ações beneficiar
aproximadamente 657 mil habitantes de áreas urbanas (BRASIL, 2004a).
Da mesma forma, foram atendidos seis projetos municipais de gerenciamento
de resíduos sólidos urbanos aprovados em 2002.
O programa Brasil Joga Limpo foi substituído no PPA 2004-2007 pelo programa Resíduos Sólidos Urbanos.
O programa Resíduos Sólidos Urbanos (Código 8007) no âmbito do PPA 20042007 visava a incentivar a redução, reutilização e a reciclagem de resíduos
sólidos urbanos, ampliar a cobertura e aumentar a eficiência e a eficácia dos
serviços de limpeza pública, de coleta, de tratamento e de disposição final, e
promover a inserção social de catadores por meio da eliminação dos lixões e do
trabalho infantil no lixo. Tinha como público-alvo estabelecido a população urbana de menor nível socioeconômico e a residente em áreas de habitação subnormal, em periferias de grandes centros e em municípios de pequeno porte.
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No PPA atual (PPA 2008-2011), o programa pretende ampliar a área de cobertura e eficiência dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, com
ênfase no encerramento de lixões, na redução, no reaproveitamento e na reciclagem de materiais, por meio da inclusão socioeconômica de catadores. O
público-alvo é a população localizada em áreas de maior concentração de pobreza do país ou de fragilidade físico-ambiental, em municípios de pequeno e
médio portes, nas periferias de grandes centros e de regiões metropolitanas.
O MMA é o órgão responsável pelo programa, porém executa atualmente apenas quatro ações, a saber: Implantação de Projetos de Reaproveitamento de
Resíduos Orgânicos; Desenvolvimento Institucional para a Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos Urbanos; Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos em Municípios de Médio Porte; e Gestão e Administração
do Programa.
Em 2004, consta como resultados a implantação de unidade de triagem, aterros sanitários, centrais de compostagem e unidades de reciclagem e aquisição
de equipamentos para operação em dezesseis municípios. Outros 178 municípios foram atendidos com saneamento ambiental, entre regiões metropolitanas e cidades com menos de 30.000 habitantes. Não se explica, contudo, que
tipo de atendimento foi dado (BRASIL, 2005).
No ano seguinte, 2005, a elaboração do anteprojeto de lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos foi registrada como um dos principais resultados do
programa. Os gestores do programa entendem que uma norma legal nacional
sobre resíduos sólidos é fundamental para que o programa atinja os objetivos.
Vale destacar que o citado anteprojeto foi apresentado à Câmara dos
Deputados por meio da Mensagem nº 637/2007 e numerado como Projeto de
Lei nº 1.991/2007. Esse PL tramitou anexado ao Projeto de Lei nº 203/1991 que,
por sua vez, foi aprovado e transformado na Lei nº 12.305, de 2 de agosto de
2010, Lei de Resíduos Sólidos, anteriormente comentada (BRASIL, 2006).
Outros resultados do programa em 2005 foram: apoio a dez projetos de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos em municípios com população entre
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30 mil e 250 mil habitantes; formação da Rede Nacional de Capacitação e Extensão Tecnológica em Saneamento Ambiental; e construção e implantação da
unidade industrial de reciclagem de plástico pós-consumo.
Em 2006, entre os resultados citados no relatório de avaliação, destacam-se a
celebração de 117 convênios atendendo a 115 municípios com até 30 mil habitantes e beneficiando aproximadamente 124.110 famílias; apoio a projetos
de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos em quatro municípios, com
número de habitantes entre 30 mil e 250 mil, além de quatro oficinas de capacitação em municípios do Piauí (BRASIL, 2007).
Em 2007, os resultados do programa constantes do relatório de avaliação são
a elaboração de estudos para a implementação regionalizada do plano de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos e a elaboração dos planos de gestão integrada de resíduos sólidos nas bacias dos rios São Francisco e Parnaíba
(BRASIL, 2008). Consoante o BGU 2007, houve o acompanhamento do processo de aprovação da Lei nº 11.445, de 2007, que estabelece diretrizes para o
saneamento básico no Brasil, e o envio ao Congresso Nacional do Projeto de
Lei nº 1.991/2007, um dos projetos apensos ao PL nº 203/1991 que gerou a Lei
nº 12.305/2010 (BRASIL, 2008a).
Nesse ano, último do PPA 2004-2007, os indicadores Taxa de Cobertura de
Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos e Taxa de Municípios com Destino Final
Adequado de Resíduos não foram avaliados, posto o IBGE não ter realizado a
medição nos anos de 2006 e 2007.
Nos relatórios de avaliação de 2008 e 2009, não são apresentados resultados,
apenas indicadores. Um dos indicadores é a porcentagem de municípios com
coleta de resíduos, com valor previsto para 2011 de 94,02%, considerado pelo
relatório com alta possibilidade de ser atingido. O outro indicador é a porcentagem de municípios com destino final adequado de resíduos sólidos, cujo
valor, de 47% previstos para 2011, foi considerado com probabilidade média de
ser atingido (BRASIL, 2009; BRASIL, 2010).
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De fato, como referido anteriormente, em 2008, de acordo com a PNSB,
99,57% dos municípios brasileiros declararam realizar coleta domiciliar regular de lixo. Quanto à destinação ambientalmente adequada do lixo coletado,
todavia, a situação ainda é bastante precária, uma vez que apenas 27,67% dos
municípios dispunham de aterros sanitários em 2008; 22,53% tinham aterros
“controlados” e, em 50,75% deles, os resíduos vão para lixões.
A seguir são apresentados comentários aos recursos orçamentários desses programas. De acordo com os relatórios de avaliação referentes ao PPA 2000-2003,
os recursos orçamentários não foram suficientes para atender a demanda existente por apoio financeiro federal em projetos de gerenciamento integrado de
resíduos sólidos. O contingenciamento orçamentário, as restrições financeiras
e o fluxo irregular de liberação dos recursos comprometeram o cronograma de
execução do programa bem como sua estratégia de implementação.
Nos PPAs seguintes, o mesmo ocorre, ou seja, os valores insuficientes das dotações autorizadas pelo Congresso Nacional, submetidas ainda aos constantes
contingenciamentos e a descontinuidade na liberação dos recursos financeiros, têm comprometido o planejamento e a execução do programa, conforme
registrado em seus relatórios de avaliação. A efetividade do programa ficou
mais comprometida a partir de 2003, com a queda expressiva dos recursos
empenhados, muito mais que a dotação inicial e o autorizado pelo CN (Tabelas 3 e 4). Em 2004, a falta de fluxo contínuo e regular de liberação de créditos orçamentários e de recursos financeiros comprometeu o planejamento das
iniciativas e o gerenciamento do programa (BRASIL, 2005).
Ainda em 2005, o cumprimento das metas físicas, assim como no ano anterior,
ficou abaixo do previsto, novamente em decorrência da incompatibilidade entre o fluxo dos recursos liberados e as necessidades inicialmente previstas na
lei orçamentária anual de 2005 (BRASIL, 2006). Para os gestores do programa,
O investimento no setor é mínimo diante dos benefícios sociais, ambientais e da
melhoria da saúde e qualidade de vida da população beneficiada. Sugere-se que
o Poder Executivo aporte recursos suficientes para o atendimento das ações e o
consequente atingimento dos objetivos do programa. (BRASIL, 2006, p. 1000)
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Entre os anos 2001 e 2009, as dotações autorizadas para os programas em tela
representaram 1,62% das dotações totais autorizadas para o MMA. Porém ao
longo do período esse percentual apresenta a variação ilustrada pelo Gráfico 2.
Gráfico 2 – Percentuais das dotações autorizadas para os programas Brasil
Joga Limpo e Resíduos Sólidos Urbanos

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SigaBrasil/SF.

Constata-se que em 2001 o valor da dotação autorizada representava 4,94% da
dotação total. No ano seguinte, aumentou ligeiramente passando a representar
5,10%. A partir de 2003, no entanto, houve um acentuado decréscimo no valor
e esse não retornou mais ao nível verificado no início do período.
Vale lembrar que, segundo os gestores do programa, os recursos liberados durante a vigência do PPA 2000-2003 já eram considerados insuficientes para
atender a demanda existente por apoio financeiro federal em projetos de gerenciamento integrado de resíduos sólidos. No PPA 2004-2008, os recursos
tornaram-se ainda mais escassos com pequena melhora no atual PPA.
A Tabela 4 apresenta os valores orçamentários autorizados pelo Congresso
Nacional e efetivamente empenhados para os programas em análise.
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Tabela 4 – Dotações dos programas Brasil Joga Limpo e Resíduos Sólidos
Urbanos
Ano

D. I. (milhões)

D. A. (milhões)

V. E. (milhões)

% E.

2001

68.681,42

111.180,34

94.209,27

84,74

2002

145.093,02

141.733,20

52.508,65

37,05

2003

60.308,14

60.308,14

3.193,64

5,30

2004

9.383,48

13.568,16

1.974,35

14,55

2005

25.159,92

27.727,68

5.757,28

20,76

2006

5.563,00

5.707,70

2.911,79

51,02

2007

12.208,37

12.208,37

6.978,95

57,17

2008

22.561,48

21.658,59

6.626,23

30,59

2009

13.878,31

23.460,20

8.098,87

34,52

Fonte: SigaBrasil/SF (valores atualizados para junho 2010).

Constata-se a oscilação para baixo nos valores absolutos das dotações iniciais
autorizadas e efetivamente empenhadas a cada ano, exceção para o ano 2002,
que apresenta dotações superiores às de 2001; todavia o valor empenhado decresce consideravelmente, ou seja, neste ano o CN demonstra interesse pelo
setor destinando um montante maior de recursos, mas este interesse em termos práticos não é acompanhado pelo Poder Executivo, que opta por liberar
um volume 44% abaixo do ano anterior.
Verifica-se que nos anos 2006 e 2007 os percentuais empenhados superaram
os 50% do valor autorizado, mas em ambos os períodos os valores autorizados
ficaram bem abaixo dos valores apresentados nos anos iniciais, conforme demonstra a Tabela 5.
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Tabela 5 – Percentuais das dotações dos programas Brasil Joga Limpo e Resíduos Sólidos Urbanos – referência 2001
Ano

D. I. %

D. A. %

E. %

2001

100,00

100,00

100,00

2002

211,26

127,48

55,74

2003

87,81

54,24

3,39

2004

13,66

12,20

2,10

2005

36,63

24,94

6,11

2006

8,10

5,13

3,09

2007

17,78

10,98

7,41

2008

32,85

19,48

7,03

2009

20,21

21,10

8,60

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SigaBrasil/SF.

Comparativamente ao exercício de 2001, os valores empenhados em 2006 e
2007 representaram respectivamente 3% e 7,4%. Salvo 2002, em todos os anos
esses valores ficam abaixo dos 10%!
Em relação à continuidade do programa, constata-se que ele tem sido mantido ao longo de dois governos com alterações no nome e nos objetivos,
mas a principal alteração identificada é relativa aos montantes autorizados:
no PPA 2000-2003, esse montante foi 33% superior, tendo-se em conta os
exercícios 2001-2003, que os montantes autorizados nos PPA 2004-2007 e
2008-2011, tendo-se em conta os anos 2004-2009. Ou seja, como já observado em outro programa, o governo que iniciava optou por dar continuidade àquela política pública, porém com redução nos níveis de dotações e
consequentemente de empenho.
Em relação ao fluxo de liberação dos recursos, analisando os montantes empenhados por trimestre, verifica-se que os percentuais de valores empenhados
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por trimestre demonstram a imprevisibilidade na liberação dos recursos. A
cada ano do período em análise, os recursos são liberados em volumes que não
permitem obter uma ideia aproximada do que ocorrerá no ano seguinte. Em
quase todos os anos do período, excetuando-se 2006, mais da metade dos recursos foi empenhada nos terceiros e quarto trimestres, sendo que em quatro
anos, 2001, 2003, 2005, 2007 e 2009, volumes significativos foram empenhados somente nos últimos três meses, conforme apresentado na Tabela 6.
Tabela 6 – Recursos empenhados segundo trimestre (%)
Ano

Jan.-Mar.

Abr.-Jun.

Jul.-Set.

Out.-Dez.

2001

2,45

2,23

3,22

92,10

2002

1,21

25,32

31,93

41,55

2003

0

0,21

3,77

96,03

2004

23,78

22,84

9,29

44,1

2005

0

17,59

(0,05)

82,45

2006

13,56

80,61

(26,31)

32,13

2007

1,16

18,34

9,05

71,45

2008

2,22

25,06

41,12

31,6

2009

1,46

3,67

14,77

80,1

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SigaBrasil/SF.

A efetividade do programa Resíduos Sólidos Urbanos foi condicionada pelos
gestores à criação de uma norma legal que definisse a política nacional para o
setor, à ampliação dos investimentos orçamentários e à liberação dos recursos
de forma regular e contínua.
O primeiro condicionante foi alcançado com a aprovação em 2010 da Lei de
Resíduos Sólidos, porém, como mencionado anteriormente, a alocação de recursos constitui um dos instrumentos básicos de formulação e implementação
de políticas públicas. Ou seja, a lei garantirá a continuidade da política pública,
mas a sua efetividade permanece dependente do montante de recursos apro-
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vados pelo Congresso Nacional e de sua regular e contínua liberação e, ao que
tudo indica, os recursos da União destinados ao tema resíduos sólidos e os
programas implantados não oferecem perspectiva de melhora significativa nos
próximos anos.

6.4 Mudanças Climáticas e Meio Ambiente
6.4.1 Contexto
Atualmente, já é generalizada a aceitação de que mudanças climáticas importantes estão em curso, com implicações profundas sobre a ecologia, a economia, a cultura e a política de todos os países. Isso tem gerado amplas discussões sobre alternativas de políticas para mitigar e para facilitar a adaptação às
modificações inevitáveis. Inúmeros países têm implantado políticas mais ou
menos amplas, mais ou menos fortes, no sentido de induzir os agentes econômicos nacionais a adotar comportamentos de mitigação e/ou de adaptação às
mudanças climáticas.
Na busca por alternativas de mitigação, tem ocorrido, principalmente na Europa,
verdadeira corrida pelo desenvolvimento de tecnologias compatíveis com a dita
economia de baixo carbono. Também os instrumentos de política têm sido objeto de experimentação e de sucessivas tentativas de aperfeiçoamento.
Basicamente, esses instrumentos têm sido divididos em dois grupos, chamados o primeiro de “comando e controle” e o segundo de “mecanismos de mercado”. Em ambos os casos, há ainda incerteza com relação à eficácia desses
instrumentos, e à sua calibragem, o que implica uma curva de aprendizagem a
ser percorrida, até que esses instrumentos possam alcançar eficiência, no sentido de gerar maiores resultados ao menor custo possível. Assim, são muitos
os países e unidades subnacionais que os têm adotado, avaliando resultados e
aperfeiçoando esses mecanismos de intervenção na realidade.
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Ademais, para sua adoção, concorre o incentivo adicional de estar ocorrendo,
tanto em economias desenvolvidas como emergentes, expressivo volume de investimentos em tecnologias de baixo carbono, estimados, pela Agência Internacional de Energia (IEA), em US$ 165 bilhões anuais nos anos recentes, apenas
em tecnologias de energia. Esse volume poderia saltar para US$ 750 bilhões por
ano, até 2030, e mais ainda nos anos seguintes, na hipótese de se buscar reduzir
as emissões de CO2 equivalentes em 50%, até o ano 2050 (MOE, 2010).
A demora para se adotarem, no Brasil, esses instrumentos indutores do investimento em tecnologia de baixo carbono significa que o país coloca-se à
margem desse mercado. Em parte, essa demora parece explicar-se pela opção
do governo brasileiro, adotada em 1999 e mantida desde então, de “apostar”
na captação de recursos financeiros com base no chamado MDL, o que tem
sido o foco principal das ações de governo nessa temática, como se verá adiante. Ocorre, porém, que, enquanto o mercado de novas tecnologias alcançou a
dimensão assinalada acima, o volume total de investimentos diretos no MDL,
nos anos de 2008 e 2009, foi respectivamente de US$ 6,5 bilhões e de US$ 2,7
bilhões, segundo o Banco Mundial, que aponta a tendência de redução ainda maior, em face das incertezas com relação à continuidade do Protocolo de
Quioto após 2012 (CDM, 2010).
Em resumo, parece que o foco na obtenção de recursos financeiros mediante o MDL ofuscou o governo brasileiro com relação às demais implicações e
oportunidades decorrentes da crescente mobilização internacional em prol do
enfrentamento das mudanças climáticas; em linguagem coloquial, parece que,
em sua tentativa de segurar o boi, o governo brasileiro deixou passar a boiada...
Esse posicionamento mantinha uma posição de reforço recíproco com outra
postura do governo brasileiro: a ideia de que, dada a maior responsabilidade
histórica pela emissão acumulada de GEE dos países desenvolvidos, caberia a
estes enfrentar o problema, mediante facilitação do acesso de países emergentes e subdesenvolvidos a recursos financeiros e a tecnologias, não ao Brasil;
nosso país já teria feito o suficiente ao desenvolver o pró-álcool e em razão de
ter uma matriz elétrica relativamente “limpa”.
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6.4.2 Dados gerais do programa
O objetivo declarado do programa Mudanças Climáticas e Meio Ambiente era
“promover o controle das atividades poluidoras, contribuindo para melhoria
da qualidade do meio ambiente e para redução dos efeitos destes poluentes
sobre o clima global.” Assim se lê no documento oficial de avaliação do PPA,
de 2004.
O programa de Mudanças Climáticas e Meio Ambiente existiu no orçamento
da FGA apenas nos anos de 2004 e 2005. Em 2004, os empenhos somaram
R$ 9,3 milhões, correspondentes a 69% da Dotação Inicial. No ano seguinte,
o valor alocado teve caráter residual, com empenho de R$ 0,4 milhão, pouco
mais da metade do total da Dotação Inicial. No processo de revisão do PPA,
o programa não foi mantido. A ação Apoio a Projetos de Redução e Absorção de Gases de Efeito Estufa foi incorporada a outras ações, dando origem à
ação Fomento a Projetos para Melhoria da Qualidade Ambiental, do Programa
Qualidade Ambiental.
Na realidade, mesmo sem o programa, a participação do MMA nesse tema,
que já vinha de antes, prosseguiu após esses dois anos, e outros ministérios
também foram envolvidos na questão climática. Em especial o Ministério da
Ciência e Tecnologia, que desempenhou papel central, com apoio e participação do Itamaraty. O MMA atuou como coadjuvante.
Esses papéis diferenciados decorrem dos respectivos status na Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima, em que ao MCT coube a presidência e a secretaria executiva, e ao MMA a vice-presidência.
Ambos os ministérios, porém, em seus sítios, expressam como um dos resultados principais das suas ações a edição da Lei nº 12.187, de 2009, que definiu
a Política Nacional sobre Mudança do Clima. De fato, trata-se de marco relevante na resposta brasileira a esse problema. Assim, após a descrição das ações
realizadas pelo MMA na implantação do programa em tela, apresenta-se, neste trabalho, uma análise do conteúdo da norma legal mencionada.
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6.4.3 O MMA e o programa Mudanças Climáticas e Meio Ambiente
No âmbito da FGA, os relatórios que acompanham os Balanços Gerais da
União, de 2004 e de 2005, informam que, em 2004,
O programa contribuiu para a articulação com os setores governamentais de
forma que políticas públicas de desenvolvimento e gestão ambiental contribuam
para a redução de poluentes, em especial daqueles responsáveis pelos fenômenos
globais indesejáveis. (BRASIL, 2005a, p. C-309)

A generalidade e a obscuridade do texto pouco esclarecem sobre o efetivo conteúdo das ações de “articulação” realizadas; não permitem, pois, sequer definir
indicadores que possam ser observados para evidenciar resultados. Não obstante, há observações importantes sobre a execução do programa durante o ano.
Durante o ano de 2004, as atividades realizadas, conforme relatado no BGU,
foram o acompanhamento das ações da Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima e dos processos de negociação internacional junto à
Convenção do Clima, a celebração de Memorandos de Entendimentos com o
Canadá, Holanda e Itália e a continuidade do processo de “articulação governamental e de debate com a sociedade civil e empreendedores”, com ênfase em
projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL).
Houve também a definição da metodologia do inventário de poluentes do ar, em
parceria com entidades e órgãos especializados (BRASIL, p. C-309). Trata-se de
resultado palpável e importante, pois essencial para gerar informações referenciais para orientar a política. Sua relevância, porém, fica obscurecida pelo fato de
terem sido necessários tantos anos para que algo tão básico fosse definido; afinal, desde 1992, o Brasil era signatário da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e desde 1999 existia a Comissão Interministerial
de Mudança Global do Clima.
Além da menção a apoio a projetos de redução e absorção de gases de efeito
estufa, sem esclarecer qual o apoio dado, outras ações executadas no ano têm
a natureza “de rotina” e são incapazes de gerar impactos na sociedade, como
se espera de uma “política pública”. Foram elas a elaboração do relatório anual
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sobre a qualidade do meio ambiente no âmbito da Agenda Marrom e o apoio
às inspeções veiculares.

6.4.4 O empenho do Executivo com relação ao tema
A questão das inspeções veiculares ambientais, mencionada entre as ações, é
de fato relevante no contexto das mudanças climáticas. Afinal, sabe-se hoje
que tais emissões são parte expressiva do total nacional e cabem, pois, neste
contexto, alguns comentários sobre a evolução do assunto no âmbito do governo federal.
Assim, registra o BGU que o MMA e o Ministério das Cidades discutiram e
propuseram alterações ao Projeto de Lei nº 5.979, de 2001, que estabelece as
normas da inspeção, “de forma a contemplar os interesses do governo federal
na realização conjunta das inspeções de meio ambiente e de segurança veicular”, uma vez que o assunto estava em tramitação na Câmara dos Deputados.
A proposição mencionada é de autoria da Comissão de Viação e Transportes,
e foi apresentada em 18/12/2001. Em 23/6/2004, a comissão especial aprovou
o parecer do relator e, em 7/7/2004, a matéria foi ao Plenário da Casa, para
discussão em turno único. Desde então, diversas iniciativas parlamentares impediram que a proposição fosse votada.
Em 2004, era possível crer em uma decisão iminente. Logo em seguida, porém, a matéria foi retirada da agenda. O Poder Executivo federal não se empenhou, e também a Câmara dos Deputados não tomou a iniciativa. Até 6/2011,
não tinha havido decisão final. Assim, prevaleceram os interesses contrários
à aprovação do PL e ocorreu a desaceleração dos trabalhos no próprio MMA,
como já registrado.
Essa “opção” do governo brasileiro, de deixar paralisar a decisão com relação
à “inspeção veicular ambiental”, contrasta com o ocorrido noutros países e
mesmo em alguns estados brasileiros, onde a inspeção veicular ambiental já
foi instituída. Os méritos dessa obrigatoriedade da inspeção veicular ambiental
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periódica são reconhecidos nos meios técnicos. Prevaleceram, porém, os interesses contrários à instituição da medida, o tema deixou de constar da agenda
política, e a inspeção veicular ambiental como norma federal continua inexistente no Brasil.

6.4.5 Outras ações
Com relação ao terceiro subprograma ou ação listada, o apoio a projetos de
redução e absorção de gases de efeito estufa, o BGU registra “ação articulada
com governo e sociedade civil em prol do desenvolvimento do mercado de
carbono no Brasil, parceria com o Ministério das Cidades na área de resíduos sólidos e capacitação de pessoal, apoio à retomada do Fórum Brasileiro de
Mudanças Climáticas, apoio ao lançamento de editais do Fundo Nacional do
Meio Ambiente (FNMA) e Probio/SBF para projetos de MDL e estudos de vulnerabilidade do clima brasileiro e participação ativa nos processos de negociação internacional junto à Convenção do Clima”.
Não fica clara a natureza e extensão dessa “participação ativa” nos processos
de negociação internacional. Noutras palavras, as ações relatadas parecem restringir-se ou a atividades internas ao governo, de discutíveis impactos sobre a
sociedade, ou a medidas de baixo impacto, quase imperceptíveis.
O próprio BGU contém, ainda, um Anexo 18, que informa a “realização física
e financeira de programas e ações”. Embora o programa Mudanças Climáticas
e Meio Ambiente não apareça entre os relatados, com relação ao tema mudanças climáticas, a única informação lá disponível registra a contratação de empresa de publicidade e eventos, por R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos
mil reais), com o objetivo de
fortalecimento do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), e do seu fórum de discussões para implementação de estratégias e políticas públicas, que é
o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) (...) Os recursos foram aplicados em atividades de relevante interesse da administração do MMA, como:
instalação do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas; criação de site sobre
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energia e meio ambiente; divulgação dos programas e ações do Ministério do
Meio Ambiente. (BRASIL, 2004a; Anexo 18)

Como se viu no início desta descrição, o total de empenhos realizados com
base na dotação orçamentária recebida pelo programa alcançou R$ 9,5 milhões. Embora não se possa dizer que a contratação dessa empresa de publicidade tenha sido o destino de cerca de 30% da “verba” empenhada, o fato sugere
qual a prioridade de alocação de recursos. Por fim, os principais resultados
alcançados estão assim expressos:
Aprovação, no âmbito da Comissão Interministerial de Mudança Global do
Clima, de dois projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que correspondem à redução de 28 milhões de toneladas de CO2 totais num prazo de
21 anos.
Capacitação de 57 auditores ambientais do setor privado, credenciados no Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (CBAC/Conmetro), e de 38 auditores ambientais dos órgãos estaduais de Meio Ambiente, das regiões Norte, Nordeste, Sul e Sudeste, em interpretação da Resolução Conama 306, de 2002, que
trata da auditoria ambiental compulsória voltada ao setor do petróleo. (BRASIL,
2004, p. 973)

Noutras palavras, os resultados alcançados foram imperceptíveis, em face da
ordem de grandeza dos problemas a cujo enfrentamento se dirigem. Afinal,
capacitar noventa e cinco auditores ambientais dificilmente resultará em impactos observáveis sobre as questões ambientais; além disso, se 28 milhões de
toneladas em 21 anos parece um volume irrisório, o fato se agrava por tratar-se
de projeto “aprovado”, que eventualmente pode sequer sair do papel, e não de
projeto “implantado” que, este sim, tenderia a gerar resultados, ainda que não
necessariamente de acordo com as expectativas.
O mesmo documento oficial de avaliação do PPA inclui ainda quatro itens sobre o programa: avaliação dos resultados, da concepção, da implementação
e recomendações. Em essência, afirma que “os resultados ficaram abaixo do
esperado”, o programa “apresenta inadequações relativas aos indicadores e à
compatibilidade entre o objetivo e o problema identificado”, e a “estratégia de
implementação necessita de aperfeiçoamento (...) e ainda não houve articulação
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com as ações do Ibama e outras unidades do ministério (...) os recursos orçamentários executados foram insuficientes, tendo sido utilizados apenas para
pagamento de pessoal, os repasses não são realizados dentro do exercício (...) e
a infraestrutura é inadequada” (op. cit., p. 973).
Constatadas as deficiências, reconhecidas pelos próprios gestores encarregados
do programa, restaria saber se, nos anos seguintes, ocorreriam ações com o objetivo de saná-las. No entanto, o programa não foi mantido na revisão do PPA.

6.4.6 Rumo à lei sobre mudanças climáticas
Como mencionado, foi do MCT o papel central na construção de uma política
nacional referente às mudanças climáticas.
Embora tendo sediado a Conferência Rio 92, onde se definiu e se abriu à assinatura dos governos a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do
Clima, e apesar de ter sido seu primeiro signatário, em 4 de junho de 1992, e apesar ainda de ter sido responsável pela proposta que veio a se tornar o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (ver SERRA), foi só em 7/7/1999 que o governo
brasileiro editou o Decreto nº 99/1999, criando a Comissão Interministerial de
Mudança Global do Clima, cuja presidência e secretaria executiva ficaram com
o MCT. Ao MMA coube a vice-presidência, conforme já relatado anteriormente.
No ano seguinte, foi criado o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas (FBMC),
(Decreto nº 3.515, de 20/6/2000), cujo objetivo – “conscientizar e mobilizar a
sociedade” – se confunde com atribuições do próprio MMA, que é uma das dezenas de entidades participantes do fórum. Não obstante a existência do MMA,
dos órgãos vinculados, da Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima e do FBMC, em 2007, o presidente da República criou o Comitê Interministerial sobre Mudanças do Clima – CIM (Decreto nº 6.263/2007).
A principal diferença entre a comissão criada em 1999 e o comitê de 2007 é
que enquanto a primeira tinha “como finalidade articular as ações de governo decorrentes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do

171

Clima e seus instrumentos subsidiários de que o Brasil seja parte”, o último
tinha como “atribuições principais elaborar e implementar a Política Nacional de Mudança do Clima e o Plano Nacional sobre Mudança do Clima”
(BRASIL, 2008b).
Uma outra distinção pode ser apontada: o grupo mais antigo estava mais focado em tornar viável a entrada no país de recursos financeiros por meio do
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), enquanto o mais recente deveria desenhar e propor ações mais amplas relativas ao enfrentamento das mudanças climáticas.
Como registra o MCT em seu sítio na internet:
A perspectiva de entrada em vigor do Protocolo de Quioto, com o seu potencial
de mobilização de recursos da ordem de muitas dezenas de bilhões de dólares
por ano, uma fração dos quais poderá ser orientada para o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, assinalou a importância da formalização de um mecanismo dentro do governo que pudesse direcionar esse potencial para as prioridades
de desenvolvimento nacionais. (BRASIL, 2008c, p. 1)

Com tal visão, o governo brasileiro centralizou no MCT a coordenação das
ações governamentais relativas às mudanças climáticas. Já a coordenação do comitê criado em 2007 coube à Casa Civil; nele, o MMA assumiu a coordenação
do seu grupo executivo, que tinha a responsabilidade, entre outras, de elaborar
“a versão preliminar do Plano Nacional de Mudanças Climáticas”.
Ainda no sítio do MMA, lê-se que o primeiro resultado dos trabalhos decorrentes do decreto de criação do CIM foi o envio ao Congresso Nacional, em
5/6/2008, do projeto de lei que, após alterações inseridas pelo Congresso Nacional e vetos pelo presidente da República, foi transformado na Lei nº 12.187,
de 2009, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima.
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6.4.7 A Lei nº 12.187, de 2009, que “institui a
Política Nacional sobre a Mudança do Clima”
Durante a maior parte da tramitação, no Congresso Nacional, da proposição
que resultaria na Lei nº 12.187/2009, o Poder Executivo defendia a posição de
que apenas os países desenvolvidos, integrantes do Anexo I do Protocolo de
Quioto, deveriam ter metas de redução de emissões a cumprir. Isso é refletido
no texto do projeto de lei do Executivo, no qual não há qualquer referência a
metas de redução de emissões.
Essa posição tornou-se insustentável no contexto das negociações internacionais e, em 13 de novembro de 2009, às vésperas da COP-15, o Poder
Executivo passou a admitir metas autodefinidas, voluntárias. Essa mudança
de posição do governo federal coincidiu com o lançamento e rápido crescimento da candidatura de Marina Silva, pelo Partido Verde, à Presidência da
República. Orientadas quanto à mudança de posicionamento, as lideranças
do governo no Senado Federal apresentaram emendas de Plenário ao projeto
original e a matéria foi aprovada, resultando na incorporação de metas à Lei
nº 12.187/2009.
Essa lei colocou o Brasil na condição de único país do mundo a ter metas de
redução de emissões de gases de efeito estufa definidas em nível da primeira
casa decimal, como estabelecido em seu art. 12.
A aprovação da lei no Congresso Nacional ocorreu às vésperas da COP-15, em
Copenhague, e foi fator decisivo para que o governo brasileiro obtivesse lá uma
boa repercussão na mídia internacional e, em especial, em seus rebatimentos
na mídia interna; reproduziu-se, nesse aspecto, o “sucesso” verificado em Poznam, Polônia, quando do lançamento do Programa Nacional sobre Mudança
do Clima (PNMC), às vésperas da COP-14, conforme registrado no Balanço
das Atividades do FBMC (FÓRUM, 2011).
A precisão de uma casa decimal na meta de redução de emissões, porém, não
foi acompanhada pela definição de um parâmetro em relação ao qual a meta
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pudesse ser medida. Essa tarefa foi deixada para decreto presidencial a ser editado posteriormente, e que veio a ser o Decreto nº 7.390, de 9/12/2010.
Este, em seu art. 5º, define o parâmetro em relação ao qual a redução das emissões deverá ser medida: 3.236 milhões tonCO2eq, o que implica o Brasil limitar
suas emissões, em 2020, a um valor entre 2.067,8 e 1.977,2 milhões tonCO2eq.
O segundo inventário de emissões de gases de efeito estufa, apresentado de
forma preliminar pelo ministro de Estado de Ciência e Tecnologia, na Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal, em 25 de novembro de 2009, estimava as emissões brasileiras anuais em 2005 em aproximadamente 2,2 bilhões
de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Então, o volume projetado
para 2020 era de 2,7 GTonCO2eq. Posteriormente, quando do decreto que definiu o parâmetro, essa projeção foi elevada para 3,2 GTonCO2eq, sem ajuste
correspondente no percentual ou no volume de redução.
Em suma, o compromisso legalmente definido pode ser traduzido basicamente como uma redução da ordem de 10% no nível atual de emissões, a ser alcançado em 2020. Vale registrar que se trata de objetivo bem mais modesto do que
aqueles que estão definindo, para si ou por acordos internacionais, tanto países
desenvolvidos como outros emergentes.
À parte a tímida redução implícita na meta definida, os instrumentos previstos na lei para induzirem os agentes econômicos a adotarem comportamentos
condizentes com o seu alcance também são fracos, como revela uma análise
do Decreto nº 7.390, de 9/12/2010, que instituiu a Política Nacional sobre Mudança do Clima e definiu o parâmetro faltante na norma legal.
O art. 6º da lei em tela define os instrumentos da PNMC. Todos eles são instrumentos potenciais, mas nenhum deles apresenta definição operacional;
permanecem, pois, no campo da possibilidade e, destarte, são incapazes de
induzir modificações nos comportamentos dos agentes econômicos. Assim,
estão listados, entre outros, o Plano Nacional de Mudança do Clima; o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima; os planos para prevenção e controle
de desmatamentos; as medidas fiscais e tributárias destinadas a estimular
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a redução das emissões e remoção de gases de efeito estufa, incluindo alíquotas diferenciadas, isenções, compensações e incentivos, a serem estabelecidos em lei específica; as linhas de crédito e financiamento específicas
de agentes financeiros públicos e privados; o desenvolvimento de linhas de
pesquisa por agências de fomento; as dotações específicas para ações em
mudança do clima no orçamento da União; os mecanismos financeiros e
econômicos, nacionais ou que existam no âmbito da Convenção-Quadro
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e do Protocolo de Quioto; as
medidas existentes, ou a serem criadas (favoráveis à mitigação ou adaptação), entre as quais o estabelecimento de critérios de preferência nas licitações e concorrências públicas.
Como se vê, os instrumentos são potenciais, e não concretos, pois dependem
inclusive de lei futura, e não contêm qualquer definição operacional.
Como visto, faltam na lei instrumentos concretos, aplicáveis; falta também,
por consequência, orientação clara aos agentes econômicos sobre os esforços
de redução que deles serão exigidos. A lei também não dá aos agentes públicos
informações e critérios que os possam orientar, caso queiram, como diz a lei,
“compatibilizar os princípios, diretrizes e instrumentos das políticas públicas
específicas com aqueles da PNMC”.
Em síntese, a norma legal não cumpre os quesitos necessários para orientar
os agentes públicos ou privados relativamente a ações que devam adotar para
contribuir com o esforço nacional de redução de emissões. Analogamente, a
lei deixa de definir qualquer penalidade a agentes públicos ou privados que
desconsiderem em suas decisões a questão das mudanças climáticas.
Além disso, as características definidas, em decreto, do Fundo Nacional de
Mudanças Climáticas caminham na mesma direção. Diz o art. 3º da Lei
nº 12.114, de 9/12/2009, que criou o FNMC:
até 60% (sessenta por cento) dos recursos de que trata o inciso II do § 2º do
art. 50 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997; dotações consignadas na lei
orçamentária anual da União e em seus créditos adicionais; recursos decorrentes
de acordos, ajustes, contratos e convênios celebrados com órgãos e entidades
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da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal; doações
realizadas por entidades nacionais e internacionais, públicas ou privadas;
empréstimos de instituições financeiras nacionais e internacionais; reversão
dos saldos anuais não aplicados; recursos oriundos de juros e amortizações de
financiamentos. (BRASIL, 2009c, p. 14)

O importante a destacar é que, exceto aparentemente a primeira fonte, nenhuma das demais constitui referencial firme para gerar e tornar disponíveis
recursos financeiros para aplicação nas finalidades do FNMC; todas elas podem ou não gerar recursos em qualquer ano em volumes que dificilmente poderão ser previstos. Já a primeira fonte se refere à parcela do MMA na “participação especial” devida por empresas petrolíferas na exploração de campos
com “grandes volumes de produção”. Sobre esta fonte, o que destaca é que ela
já existe desde 1997, e jamais tais recursos estiveram de fato disponíveis ao
MMA e livres de contingenciamento.
Assim, em conclusão, tem-se que a Lei nº 12.187, de 29/12/2009, que institui
a Política Nacional sobre Mudança do Clima, assim como a Lei nº 12.114, de
9/12/2009, que cria o Fundo Nacional de Mudanças Climáticas, não definem
mecanismos indutores do comportamento dos agentes econômicos, nem mesmo ao nível de uma clara orientação, muito menos em termos de alterar-lhes
a equação econômica em favor de opções mais coerentes com as atividades
menos emissoras de GEE. Ambas, portanto, falham em criar seja mecanismos
de mercado, seja mecanismos de comando e controle.
Assim, no que tange à mitigação das mudanças climáticas, a perspectiva brasileira, salvo profundas alterações futuras na condução da questão por parte
do Poder Executivo federal, é de não se alcançar nem mesmo as tímidas metas
anunciadas com tanto senso de oportunidade mercadológica.
Ainda que a eventual continuidade e reforço das ações de combate ao desmatamento possam aproximar o Brasil do cumprimento das metas voluntariamente assumidas, o país dificilmente participará, em termos de transformação
em seus processos produtivos e de inovação tecnológica, da vanguarda daquela
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que se afigura como a próxima onda de desenvolvimento tecnológico e econômico, a dita “economia de baixo carbono”.

6.5 Recursos hídricos e o orçamento da União
6.5.1 Contexto
A água, mais especificamente a oferta de água potável a todas as pessoas, está
seguramente entre temas de destaque no âmbito da Organização das Nações
Unidas (ONU) e seus órgãos mais diretamente relacionados ao meio ambiente
e desenvolvimento sustentável.
Aproximadamente 1,1 bilhão de pessoas ainda não têm acesso ao abastecimento adequado de água e mais de 2,6 bilhões não têm acesso a boas condições de saneamento. A escassez de água afeta de 1 a 2 bilhões de pessoas em
todo o mundo.
O Brasil é bem aquinhoado no que se refere à disponibilidade de recursos
hídricos, com cerca de 12% do total mundial. Mas, “a realidade extremamente favorável em termos nacionais dissimula enormes desigualdades regionais” (PEREIRA JÚNIOR, 2004). Além disso, o crescimento demográfico e econômico das últimas décadas, aliado a uma histórica deficiência
na gestão de recursos hídricos, acarretou, em várias regiões, a utilização
de nossas águas além de sua capacidade de suporte, tanto em quantidade
como em qualidade.
Soma-se a isso o fato de o saneamento básico não ter acompanhado o crescimento das cidades. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento
Básico 2008, de 5.564 municípios brasileiros 5.531 contam com serviço de
abastecimento de água por rede geral de distribuição. Em 4.822 municípios,
todo o abastecimento é com água tratada; em 344, parcialmente com água
tratada; e em 365 municípios o abastecimento é realizado com água sem
tratamento. A situação não é tão boa no que se refere à coleta de esgoto,
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presente em 3.069 municípios, e é pior ainda em relação ao tratamento de
esgoto, realizado apenas em 1.587 municípios, o que corresponde a 28,5% do
total de municípios brasileiros.
Conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), também
referente a 2008, 83,9% dos domicílios são atendidos por serviços de abastecimento de água e 52,5%, por redes coletoras de esgoto; em 6,8% dos domicílios,
há fossa séptica ligada à rede coletora. Não há informações na Pnad sobre tratamento do esgoto.
Um passo importante para aprimorar a gestão dos recursos hídricos no Brasil
foi dado com a aprovação da Lei nº 9.433, de 1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e instrumentos importantes, entre os quais a
outorga e a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Uma das questões que
podem ser indagadas é como a lei tem sido implantada e a influência do PPA
nessa implantação.

6.5.2 Recursos hídricos no PPA
Nos programas incluídos no grupo por nós denominado Recursos Hídricos,
constatam-se, a exemplo de vários outros programas analisados neste trabalho, descontinuidade tanto dos programas em si quanto dos recursos alocados
a determinado programa, assim como pulverização de recursos, como se mostrará a seguir.
O Gráfico 3, a seguir, apresenta a variação dos valores orçamentários (dotação inicial, autorizado e empenhado) para o total de programas do grupo
Recursos Hídricos.
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Gráfico 3 – Evolução dos valores da Dotação Inicial, Autorizado e Empenhado,
para o grupo de programas Recursos Hídricos – 2001 a 2009

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SigaBrasil/SF.

Como se pode verificar no Gráfico 3, houve redução substancial dos recursos
alocados a esse grupo de programas entre 2001 e 2009: em relação aos recursos empenhados, o montante caiu para menos de um terço do que foi empenhado em 2001.
Como já mencionado, observa-se grande variedade e descontinuidade dos programas. O número de programas relacionados a recursos hídricos foi de cinco
ou seis no PPA 2000-2003, e variou de quatro a seis nos PPAs seguintes. Há,
porém, programas que duraram apenas um, dois ou três anos.
Pelas informações disponíveis, alguns programas apenas mudaram de nome,
mantendo os mesmos objetivos. Há um conjunto de programas do PPA 20002003 que não têm continuidade nos PPAs seguintes, ao menos de forma explícita. À primeira vista, apenas o programa Águas do Brasil, assim denominado
no PPA 2000-2003, perdura todo o período estudado, mas passou a chamar-se
Gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos nos planos seguintes.
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A análise detalhada dos programas e suas ações (ou atividades) revela que outro programa (ou ações nele contidas) parece perdurar todo o período estudado. Trata-se do programa (projeto ou ação) Despoluição de Bacias Hidrográficas (Prodes), que consta como ação do programa Proágua – Gestão em 2001,
como programa autônomo, com esse nome, em 2002 e 2003, e reaparece como
ação Remoção de Cargas Poluidoras de Bacias Hidrográficas (também conhecido como Prodes), do programa Serviços Urbanos de Água e Esgoto, a partir
de 2007. De acordo com o BGU 2008, o
Prodes consiste no estímulo aos municípios e prestadores de serviços de saneamento para investirem na implantação, ampliação ou melhoria operacional de
estações de tratamento de esgotos, garantindo o reembolso de até 50% dos recursos investidos, mediante a comprovação do abatimento da poluição hídrica
com o tratamento de esgotos (...). Cada real investido no programa, pelo governo, resulta, em média, em investimentos três vezes maiores por parte dos prestadores de serviços contratados. (BRASIL, 2009a)

O Prodes figura na página da Agência Nacional de Águas (ANA) como ativo
até o presente. Segundo a ANA, no período de 2001 a 2010 foram contratadas
42 estações de tratamento de esgoto (ETE), envolvendo um valor total dos contratos de R$ 152,2 milhões, mas que tiveram investimentos para implantação
por parte dos prestadores de serviços de 467 milhões. Os prestadores são em
geral companhias estaduais ou municipais; pode haver concessão para a iniciativa privada, mas isso ainda é raro. Conforme a referida página da ANA,
além dos recursos dela própria, houve em 2004 recursos do Ceivap (Comitê da
Bacia do Rio Paraíba do Sul) no valor de R$ 332.136,00. Há recursos considerados “Investimento”, nos anos de 2007 e 2008, mas sem referência à fonte dos
recursos, no valor de R$ 195.377.351,11.
No Relatório de Avaliação de 2009, constam para o programa Serviços Urbanos
de Água e Esgoto os seguintes índices alcançados em 2009: taxa de cobertura
de serviços urbanos de coleta de esgoto (60,71%) e de abastecimento de água
(92,14%). Esses valores são superiores à meta prevista para 2011. Já para o esgoto tratado, a taxa observada em 2009 foi de 34,60%, contra a meta de 43,96
em 2011.
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Uma consideração a ser feita diz respeito aos objetivos, conteúdo e abrangência
dos programas. No PPA 2000-2003, constavam inicialmente cinco programas.
Todos eles tinham como objetivo “ampliar oferta de água de boa qualidade”.
No entanto, o programa Águas do Brasil consistia, na prática, da implementação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A diferença
entre os outros programas era, em geral, apenas de localização, uma vez que
eram direcionados a bacias hidrográficas específicas. Ainda assim, observa-se
sobreposição do programa Nossos Rios: Bacia do São Francisco com o componente Proágua – Semiárido do programa Proágua – Gestão. O Prodes, outro
componente do programa Proágua – Gestão em 2001, é o único que não apresenta sobreposição com outros programas.
De 2004 a 2009, há três programas que duram todo o período e um que permaneceu apenas nos três primeiros anos. O programa Gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos, continuidade de Águas do Brasil, está voltado à
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. O programa Probacias – Conservação de Bacias Hidrográficas, embora tenha o objetivo explícito
de implementar o sistema integrado de gestão de bacias hidrográficas, trata, de
fato, de implementar dois instrumentos da Lei de Recursos Hídricos: outorga e
cobrança pelo uso de recursos hídricos. Logo, esses dois programas são parte
de uma mesma linha de ação.
O programa Conservação, Uso Racional e Qualidade das Águas tem por objetivo, conforme o Relatório de Avaliação de 2004, “melhorar a eficiência do
uso dos recursos hídricos, a conservação e a qualidade das águas”. Ainda conforme esse relatório, o programa contribui para a implementação da Política
Nacional de Recursos Hídricos, por meio do apoio a projetos priorizados pelos
Comitês de Bacias Hidrográficas. Não se sabe, todavia, se toda a execução do
programa se dá nessa forma. Da leitura do objetivo, tem-se a ideia de que o
programa tem abrangência nacional. Contudo, consta no Relatório de Avaliação de 2006 que “o projeto atua em nove estados do Nordeste, áreas de Minas
Gerais e Espírito Santo” (BRASIL, 2007, p. 41). Esse programa, autônomo de
2004 a 2006, foi incorporado ao programa Probacias – Conservação de Bacias
Hidrográficas a partir de 2007.
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Por fim, tem-se o programa Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação
de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental, que tinha por objetivo, em 2004,
revitalizar a bacia hidrográfica do rio São Francisco e outras bacias em situação de vulnerabilidade ambiental. Passou a considerar, em 2005, as bacias dos
rios São Francisco, Araguaia, Tocantins e Paraíba do Sul, às quais se acresceu
o Pantanal (2006), Alto Paraguai (2007) e Parnaíba (2008). Em 2009, passou a
bacias nacionais. Os indicadores do programa, relacionados à poluição e degradação dos recursos hídricos, não foram apurados de 2004 a 2006 “em virtude dos custos e das dificuldades logísticas envolvidos na apuração de índices
para uma base territorial tão extensa”, conforme relatórios de avaliação. Esses
indicadores começaram a constar dos relatórios de avaliação em 2007, mas
não há consistência dos valores quando analisado o período 2007-2009. Além
disso, os relatórios sempre afirmam que tais indicadores não são adequados.
O programa Proágua – Infraestrutura, de responsabilidade do Ministério
da Integração Nacional, teve dotação e recursos empenhados na função ambiental no período 2007-2009, mas não consta dos relatórios de avaliação do
MMA. No Balanço Geral da União relativo a 2009, consta que “no segmento
infraestrutura hídrica, que tem como objetivo a minimização dos efeitos da
seca, contemplou-se a implantação de empreendimentos focados no armazenamento de recursos hídricos, por meio da construção de barragens e de
canais e adutoras para a adução da água. Com esse objetivo, 310 km de canais
foram construídos e 663,3 milhões de m³ de água foram reservados com a
conclusão dos projetos referentes às barragens e adutoras Palmeira dos Índios (AL), Capivara (PB) e Poço do Marruá (PI), ao Sistema Adutor Serra de
Santana (RN) e à Barragem Setúbal (MG)”.
Dessa forma, no período considerado, os programas poderiam ser agrupados
em duas ou, no máximo, três grandes linhas: gestão da Política Nacional de
Recursos Hídricos, que envolve o fortalecimento institucional e a implantação do Sistema Nacional de Recursos Hídricos e seus instrumentos (outorga e
cobrança pelo uso de recursos hídricos); despoluição de bacias hidrográficas e
mecanismos de oferta de água potável.
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Como principais resultados desse conjunto de programas, destacam-se:
•

o Plano Nacional de Recursos Hídricos, aprovado pelo Conselho Nacional
de Recursos Hídricos em 2006;

•

a implantação da cobrança pelo uso da água nas bacias do rio Paraíba do
Sul, em 2003, e dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (MG/SP), em 2006;

•

a instituição do comitê da bacia do rio São Francisco (2001);

•

a estruturação do comitê da bacia do rio Verde Grande (BA/MG); e

•

a elaboração do Atlas de Obras Prioritárias para a Região Semiárida, que
contém o diagnóstico da situação da oferta de água bruta em todos os estados da região Nordeste e no norte do estado de Minas Gerais.

Constam ainda nos relatórios de avaliação: apoio técnico para a elaboração e
ou alteração das legislações estaduais de recursos hídricos; elaboração e revisão de doze cadernos regionais de recursos hídricos, contemplando todas as
regiões hidrográficas do país, e cinco cadernos setoriais; e realização de debates públicos, oficinas, seminários nas doze regiões hidrográficas brasileiras.
Cabe detalhar alguns aspectos e resultados do programa Probacias – Conservação de Bacias Hidrográficas. Em 2007, além do objetivo de implementar o
sistema integrado de gerenciamento de recursos hídricos, consta do relatório
de avaliação “promover a recuperação e a conservação de bacias hidrográficas”.
No mesmo relatório, são apresentados dois indicadores relativos ao programa: número de bacias hidrográficas com alcance de pelo menos 70% do índice
de implementação dos instrumentos de gerenciamento de recursos hídricos;
e taxa do território brasileiro com implantação de sistema de gerenciamento
de recursos hídricos, excluída a Bacia Amazônica. Em relação ao primeiro, das
cinco bacias previstas para o final do PPA (2007), apenas duas atendiam aos
requisitos. Para o segundo indicador, o índice previsto ao final do PPA era de
20,50%, mas em 2007 a taxa foi de apenas 1,66%.
No Relatório de Avaliação de 2008, houve alteração dos indicadores constantes do PPA anterior. Um dos novos indicadores é “população beneficiada com
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a implantação de projetos decorrentes da aplicação dos recursos arrecadados
com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos”, que atingiu 5,93% em 2008,
enquanto o previsto para o final do PPA (2011) é de 14,34%. O segundo indicador é “área do território brasileiro com implementação da cobrança pelo
direito de uso de recurso hídricos, excluída a Bacia Amazônica”, que obteve o
índice de 1,58%, ao passo que o previsto para 2011 é de 16,96%. Em 2009, não
houve evolução dos índices dos dois indicadores. Ressalte-se que a cobrança
pelo uso dos recursos hídricos prevista para ter início em 2010 nas bacias dos
rios São Francisco e Verde Grande ainda não está ocorrendo.
A propósito dos recursos provenientes da cobrança pelo uso de recursos hídricos, tem ocorrido “distorção” do seu real objetivo, o de contribuir para a
recuperação e conservação da água, conforme revelam as informações a seguir
apresentadas. O Relatório de Avaliação de 2007, em relação ao programa Probacias, informa que “os limites de recursos disponibilizados são incompatíveis
com a arrecadação da principal fonte de financiamento do mesmo, forçando
a geração de sobras que culminam na reserva de contingência. No projeto de
lei orçamentária anual (Ploa) 2007, por exemplo, a fonte de receitas próprias
contemplou recursos de R$ 172,8 milhões, dos quais nada menos de R$ 110,2
milhões dispostos na reserva de contingência” (BRASIL, 2008, p. 88).
Em relação ao programa Nossos Rios: Paraíba do Sul, o Relatório de Avaliação
PPA, exercício 2003, afirma que
O programa tem como principais fontes de recursos receitas específicas para
o setor de recursos hídricos, compreendendo os recursos da compensação
financeira do setor elétrico e os recursos da cobrança pelo uso da água. No
entanto, os recursos da cobrança estão sujeitos ao contingenciamento, tanto
para empenho como também para liberação do financeiro. Assim sendo, houve insuficiência de recursos, ficando o desempenho das metas físicas abaixo do
previsto. A descontinuidade do fluxo financeiro também impediu que muitas
ações fossem implementadas. (BRASIL, 2003)

Na avaliação do programa Águas do Brasil de 2003, revela-se que várias ações
tiveram execução prejudicada pela insuficiência e pela descontinuidade na
liberação de recursos. Ressalta-se também a disparidade constatada entre o
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planejamento interno das unidades e os limites impostos pelo sistema orçamentário, sem priorização de programas ou ações. Questiona-se a baixíssima
influência do gerente de programa no modelo vigente de execução das ações e
registra-se a existência de prioridade de ações totalmente distinta dos resultados planejados e formalizados na lei orçamentária. Soma-se a isso a alternância de gerentes, gestores e técnicos, além das mudanças institucionais. Essas
dificuldades, deve-se dizer, são comuns a praticamente todos os programas.
Pode-se concluir que as principais deficiências observadas no que se refere ao
desempenho desses programas foram: ações não coerentes com os objetivos
propostos; sobreposição de ações entre os vários programas; resultados bastante modestos em relação aos objetivos; dificuldades na verificação dos indicadores propostos; dificuldades em reorientar os programas.

6.6 Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE)
6.6.1 Contexto
A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que instituiu a Política Nacional do Meio
Ambiente, definiu o zoneamento ambiental como um dos seus instrumentos
(art. 9º). Nove anos mais tarde (Decretos nº 99.193/1990 e nº 99.540/1990),
o governo federal criou o Programa de Zoneamento para a Amazônia Legal
e a Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico (CCZEE),
sob responsabilidade da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República (SAE/PR). A criação do programa foi justificada pela importância
de um conhecimento criterioso e aprofundado dos espaços intrarregionais da
Amazônia (BRASIL, 2010b).
Esses os principais marcos na origem do programa aqui analisado, o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), cuja responsabilidade foi transferida ao
MMA em 1999 (Medida Provisória nº 1.911-8), e é um dos programas finalísticos que recebeu recursos orçamentários em todos os anos do período aqui
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analisado. Considerando, no entanto, a definição incluída na Lei da Política
Nacional do Meio Ambiente, os fatos e resultados aqui relatados são parte de
um processo que já dura pelo menos trinta anos:
O Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) é um instrumento de gestão territorial (…) [que] nasceu com a pretensão de integrar aspectos naturais e sociais
na gestão do território. [Desde suas origens,] sempre houve uma tensão latente
entre as necessidades de proteção ambiental e de desenvolvimento econômico.
Ainda hoje essa relação é mal resolvida (…) e vem travestida de um debate metodológico como sinônimo de procedimentos operacionais. No fundo, a pergunta
é sobre qual seria, enfim, o peso relativo de cada ‘E’ na equação do desenvolvimento sustentável. (…) Deve-se sublinhar, porém, que o próprio governo brasileiro tem uma relação ambígua com o ZEE. Ao mesmo tempo em que ressalta a
importância do instrumental para resolver problemas de gestão territorial, dá
pouca atenção às necessidades de realizar um projeto com tal envergadura. Isso
se manifesta nas frequentes rupturas e descontinuidades, nas articulações institucionais momentâneas e de conveniência, na falta de capilaridade entre níveis
da administração pública, na dispersão orçamentária e distribuição corporativa
dos recursos financeiros. (DEL PRETTE; MATTEO, 2006, p. 9, grifo nosso)

O trecho acima, retirado de documento do próprio MMA, explicita os objetivos e
aquela que talvez seja a principal dificuldade do programa ZEE: a ambiguidade do
governo para com o instrumento Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE).
Com relação aos objetivos, convém esclarecer que um ZEE é constituído, para
que tenha efeitos práticos, de dois componentes: primeiro, o mapeamento das
condições ambientais e socioeconômicas de cada pedaço do território e, segundo, um conjunto de normas e práticas que incentivem as atividades econômicas definidas no próprio ZEE como “adequadas” a cada espaço, e inibam
atividades definidas no mesmo ZEE como “inadequadas”.
Assim, seria possível compatibilizar “desenvolvimento econômico” e “respeito” ao meio ambiente, conforme reza a justificativa para a elaboração do ZEE.
Destarte, o ZEE é um dos mais importantes e básicos trabalhos de gestão territorial desenvolvidos pelo governo, pois é a base referencial para o licenciamento, incentivo ou restrição a atividades humanas; no caso, sob a responsabilidade do MMA.
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Essa gestão da ocupação e uso do território depende de ações nos três níveis
de governo, uma vez que os processos que definem o uso do solo são fortemente influenciados por iniciativas e políticas de competência dos governos
municipais, estaduais e federal. Noutras palavras: o programa, apesar da sua
fundamental importância, apenas poderá gerar benefícios à sociedade se desenvolvido em escala geográfica “adequada”, tecnicamente definida, e mediante a adoção de leis e práticas de gestão pública coerentes com os usos definidos
no zoneamento.
Ademais, a sua eficácia depende também da objetividade das definições: dizer
que a região “x” é “apta para atividades agrícolas e industriais” significa, a rigor,
nada dizer; de maneira análoga, caso a definição seja clara – por exemplo, “região favorável para plantio de lavouras temporárias do tipo X e Y” –, mas inexistam mecanismos para torná-la realidade, o esforço da elaboração do ZEE ou
terá sido em vão ou sua eficácia ficará comprometida.
Interessante também verificar na página da internet do MMA, no espaço do
programa ZEE, a definição deste:
Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) – O ZEE é instrumento para planejar e ordenar o território brasileiro, harmonizando as relações econômicas,
sociais e ambientais que nele acontecem. Demanda um efetivo esforço de compartilhamento institucional, voltado para a integração das ações e políticas públicas territoriais, bem como articulação com a sociedade civil, congregando
seus interesses em torno de um pacto pela gestão do território. O ZEE é ponto
central na discussão das questões fundamentais para o futuro do Brasil como,
por exemplo, a questão da Amazônia, do Cerrado, do Semiárido Brasileiro,
dos Biocombustíveis e das Mudanças Climáticas. Uma das suas características principais é sobrepor todos os outros tipos de zoneamento existentes.
(TIPOS, [200-], p. 1, grifo nosso)

Registre-se, como um dos fundamentos da análise aqui elaborada, que a proposta de “planejar e ordenar o território brasileiro, harmonizando as relações
econômicas, sociais e ambientais que nele acontecem”, é tarefa das mais desafiadoras; afinal, uma das importantes características da sociedade brasileira é
a ocorrência, nas capitais e em pequenas cidades, em áreas urbanas e rurais,

187

no litoral e no interior, hoje e há décadas ou séculos, muitas vezes com a conivência e mesmo colaboração do poder público, de processos de ocupação
irregular ou desordenada do território – isto é, ocupação em desacordo com os
ditames legais vigentes –, promovidos por ricos e pobres. Alterar essa prática
histórica requer um (novo) arranjo de forças políticas, no comando de pelo
menos alguns dos governos federal, estaduais e municipais, cuja não ocorrência pode ajudar a explicar a ambiguidade, mostrada pelo governo federal, com
relação ao programa. Por outro lado, a expectativa de que o ZEE viesse a alterar tal prática pode revelar, principalmente, uma esperança infundada com
relação ao potencial do instrumento.
Em 2001, quando se iniciou a análise aqui desenvolvida, ainda era recente a
transferência do programa para o MMA. Os esforços realizados até então haviam deixado uma herança assim caracterizada no relatório de avaliação do
PPA, em 2002:
O programa ZEE (...) constituía uma série de ações e projetos dispersos, em escala local ou regional, sem conexão entre si, sem articulação interinstitucional,
com vários executores e várias fontes de recursos, com custos extremamente disparatados, além de sobreposição de áreas. (…) O programa precisou passar por
uma reestruturação. A prioridade (…) constituiu-se na construção de um suporte
básico para integrar os projetos isolados de ZEE. Nesse sentido, os resultados obtidos até o momento referem-se mais à organização da base do programa e menos
com a execução física de projetos definidos para áreas específicas. (…) Em termos
de resultados para 2002, estes ficaram muito abaixo do esperado. (…) Entretanto,
a expectativa inicial era de começar no primeiro trimestre [mas] o projeto (...) foi
retomado apenas no último trimestre do ano, após a liberação parcial de recursos. (…) Destaca-se como principal resultado, em 2002, a ação Desenvolvimento
de Metodologias para o ZEE Nacional, (…) o impacto mais positivo consistiu em
reavivar as expectativas sobre um programa que estava desmobilizado, sobretudo pelo público estadual e local. Entretanto, tais expectativas de recebimento de
apoio técnico e financeiro, conforme expresso no documento-base do programa,
não estão refletidas nas ações e projetos do PPA 2000-2003. O PPA realizou uma
distribuição de recursos a órgãos federais sem destinar valores para coordenação,
nem tampouco para envolvimento de agentes estaduais e locais no processo de
elaboração do ZEE. (BRASIL, 2002, p. 1655)
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Dada essa origem, e o fato de diversos estados e mesmo municípios terem-se
ocupado da elaboração de ZEEs em seus territórios, há diversas regiões mapeadas; há, também, várias áreas para as quais o zoneamento foi complementado
por instrumentos legais que visavam incentivar ou inibir atividades humanas
compatíveis ou não com o zoneamento. Houve, ainda, diversas outras ações
enquadradas como parte do ZEE.
Não obstante, o presente trabalho está focado em dois dos indicadores mais
importantes referentes aos resultados da implantação do programa ZEE: primeiro, a área do território nacional coberta pelo ZEE e, segundo, desta área, a
proporção coberta pelos instrumentos legais normativos.
Além desses dois pontos, o programa apresentou um resultado inequívoco,
que foi a edição do Decreto nº 7.378, de 1º de dezembro de 2010, que “Aprova
o Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Amazônia Legal (MacroZEE da
Amazônia Legal), altera o Decreto nº 4.297, de 10 de julho de 2002, e dá outras
providências”. Esse decreto será analisado adiante, após uma breve descrição
das ações referentes ao ZEE realizadas no contexto da FGA.

6.6.2 A execução orçamentária do ZEE
Ao longo dos nove anos da presente análise, o total empenhado somou R$
33,7 milhões (valores atualizados para junho de 2010), 35% dos quais, ou R$
11,8 milhões, no ano de 2008. Esse total empenhado correspondeu a 1/3 da
soma das dotações iniciais aprovadas pelo Congresso Nacional para o programa. A cada ano, a quantia empenhada oscilou, afora o pico acima registrado para o ano de 2008, entre R$ 3,8 milhões, em 2001, e R$ 0,9 milhão,
em 2003.
Ano a ano, a proporção entre o montante empenhado e o valor da dotação inicial oscilou entre os extremos de 5,4%, em 2003, e 97%, em 2006. Nos outros
anos, essa proporção também variou bastante, de 11% em 2009 até 85% em
2005. Ou seja, a dotação inicial não poderia, regra geral, ter sido tomada como
indicador do montante que estaria efetivamente disponível ao longo do ano;
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inviabilizava-se, portanto, a execução de qualquer programação inicial. Tratando-se, como é o caso, de um programa cuja execução dependia, em larga
escala, de esforços realizados pelos estados, a resultante dificuldade de realizar
trabalhos de maneira coordenada fica evidente.
Vale registrar que, em cada um dos nove anos analisados, a soma dos valores empenhados foi igual à soma dos valores liquidados. Já o montante
autorizado pelo Congresso Nacional foi igual às dotações iniciais nos três
primeiros anos, e também em 2007 e 2008. Diferenças expressivas entre as
dotações iniciais e os valores autorizados ocorreram em 2004, quando ocorreu um corte de 35% ao longo do ano, e em 2009, quando o corte, do valor
autorizado relativamente ao montante da dotação inicial, foi de 57%. Para
2004, o montante empenhado correspondeu a 64% do valor autorizado; já
em 2009, o empenho foi de apenas 25% do autorizado, ou de 11% em relação
à dotação inicial.
Além da incerteza resultante, os montantes aplicados no ZEE não parecem
corresponder à importância do zoneamento enquanto instrumento de gestão
do território. Na média anual, por estado federado, os empenhos somaram
menos de R$ 150 mil reais. Isso para “apoiar” a realização de um trabalho que
envolve, além da definição de uma metodologia comum ou ao menos compatível para cada um dos estados, a obtenção e interpretação de imagens de
satélite, eventuais sobrevoos, registro e interpretação dos dados, viagens e levantamentos de campo em centenas de localidades, participação de diversos
profissionais qualificados, veículos de apoio e equipamentos os mais diversos.
A quantia efetivamente tornada disponível pelo governo central não parece
suficiente sequer para motivar os estados a se empenharem e, muito menos,
para assegurar agilidade na execução, e coerência e comparabilidade entre os
resultados, dos ZEE de cada unidade federada. Nessas condições, o desempenho do programa ficaria necessariamente comprometido, e a ambiguidade do
governo federal, acima mencionada, evidenciada.
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Tabela 7 – Valores alocados ao programa ZEE na FGA – 2001-2009
(R$ 1.000,00, de 6/2010)
Dotação inicial (1)

Autorizado (2)

Empenhado (3)

%
(3) sobre (1)

2001

5.205,44

5.205,44

3.802,22

73,04

2002

4.806,74

4.806,74

3.001,08

62,43

2003

16.098,31

16.012,63

872,50

5,42

2004

4.897,50

3.170,98

3.104,78

63,40

2005

3.049,27

2.746,84

2.592,90

85,03

2006

3.173,56

3.173,56

3.084,15

97,18

2007

12.527,43

12.527,43

1.937,84

15,47

2008

29.468,62

27.950,16

11.824,76

40,13

2009

32.571,24

14.003,74

3.514,83

10,79

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do SigaBrasil/SF.

Além da oscilação e da imprevisibilidade do montante de recursos financeiros
disponíveis a cada ano, a implantação do programa sofreu também em decorrência da concentração dos empenhos no último trimestre. Em 2002 e 2003,
praticamente 90% dos empenhos ocorreram no quarto trimestre; em 2007 e
2008, mais de 66% dos recursos foram empenhados no último quarto do ano;
e, em 2004 e 2009, cerca de 45% do empenho total ocorreu após outubro.
São diversas as manifestações, em relatórios de avaliação e de prestação de
contas da Presidência da República, apontando problemas decorrentes dessa
prática de liberação de recursos quase ao final do ano. Nesse sentido, veja-se a
avaliação, constante do BGU de 2003, sobre as ações então em curso:
[Dos] 42 projetos em implementação (...) 11 visam apoiar os esforços estaduais
em atividades de zoneamento econômico e ecológico nos estados litorâneos
(...) A principal dificuldade encontrada para a execução da ação diz respeito ao
baixo desempenho dos projetos estaduais aprovados decorrente de mudanças
ocorridas em equipes estaduais de coordenação, baixa disponibilidade de qua-
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dros técnicos das administrações estaduais e deficiente capacitação específica
para execução dos projetos. Por outro lado, devido à instabilidade da equipe
técnica da unidade de coordenação do PNMA II, houve uma diminuição do
ritmo da assistência aos estados. A insuficiente alocação de recursos orçamentários à esta Ação também afetou o ritmo de execução dos projetos estaduais.
(BRASIL, 2003a, anexo)

Cumpre frisar a menção à instabilidade das equipes de coordenação federal
e estaduais, sua deficiente capacitação e a insuficiente alocação de recursos
orçamentários, problemas antigos na administração pública brasileira que, no
caso, continuavam sem enfrentamento. Destaque-se, também, que nos relatórios dos anos seguintes não há qualquer referência a medidas que tivessem
sido adotadas visando a corrigir essas deficiências, salvo poucas e raras referências a treinamentos realizados.
Deve-se registrar, ainda, como consta de relatório do Tribunal de Contas da
União (Processo nº 024500/2008-9), que,
Sobre os valores orçados e executados no âmbito do programa, segundo informação do gestor (…), apesar de o processo de ZEE do território nacional estar
sendo concretizado pelos estados, o apoio prestado pela União é eminentemente
técnico, e não financeiro. Deste modo, a dotação do PZEE é utilizada majoritariamente pelo próprio MMA e não repassada para custear os ZEEs estaduais.
(BRASIL, 2009b, p. 23)

6.6.3 Rumo à cobertura do território nacional
Sobre a proporção do território com cobertura do ZEE, o relatório de avaliação
da implantação do PPA/2002 apresenta o seguinte comentário:
o índice apontado como ponto de partida no início do programa (5%) não pode
ser verificado, assim como o índice indicado ao final do PPA (64% [do território
coberto]). Destaca-se, neste caso, o desconhecimento da base técnica para esses
valores, visto que não se tem acesso a qualquer memória de cálculo anterior à
transferência do programa para a SDS/MMA. (BRASIL, 2002, p. 1)
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O mesmo relatório informa ainda que
Levantamento feito, no início de 2000, apurou um índice de 11% do território nacional com diagnóstico e prognóstico realizados, considerando apenas a porção
terrestre. O acréscimo entre 18 e 12 pontos percentuais, obtido com o atingimento de 23%, em 2002, não reflete os reais avanços conseguidos pelo programa.
(…) Em 2002, a variação do índice superou as expectativas, sendo significativa
em relação aos anos anteriores, pois desde 1999 não haviam sido incorporadas
ações de zoneamento aos índices previstos. Com a apresentação do ZEE Roraima,
ZEE Mato Grosso e ZEE Baixo Rio Parnaíba (projeto-piloto), o índice até então
computado dobrou, atingindo cerca de 23% do território nacional. Entretanto,
(…) cresce a demanda por um zoneamento na escala da União, que proporcione
unidade aos projetos parciais. Da mesma forma, permanecem as demandas por
investimentos nas medidas e diretrizes indicadas para gestão das áreas zoneadas. Por isso, o aumento nos índices dos indicadores não reflete necessariamente
avanço qualitativo. Dentre os resultados não mensurados pelos indicadores, mas
que contribuem significativamente para o avanço do programa, houve a consolidação dos critérios metodológicos em decreto presidencial. (BRASIL, 2002, p. 1)

O decreto presidencial acima referido, datado de 10 de julho de 2002, recebeu o
número 4.297, e busca “definir critérios para o Zoneamento Ecológico-Econômico
do Brasil”. Como já comentado, são diversas as manifestações no sentido da necessidade de se definir a metodologia para o trabalho, objetivo que foi, basicamente,
atendido pelo mencionado decreto. Seu teor, porém, contém informações que tornam sua apresentação, no contexto do presente trabalho, mais apropriada ao se
discutir o decreto que instituiu o Macrozoneamento da Amazônia Legal.
Os relatórios dos anos seguintes não informam a proporção do território coberta, o que só volta a aparecer em 2006. Então,
Graças à ampliação das parcerias com diversos órgãos do governo federal e de
governos estaduais foi possível, nos últimos anos, ampliar a área do território
nacional sob zoneamento, que era de 11% em 2002, de 23% em 2005, e de 25%
em 2006. Além disso, (estavam) em andamento projetos que abrangem cerca de
3,05 milhões de km2, o correspondente a 33% do território nacional. (BRASIL,
2007, p. 14)
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Os dados não são coerentes: a proporção do território coberta era apontada, no
relatório de 2002, como sendo de 23%, valor que, no relatório de 2006, aparece
como referente ao ano de 2005. O relatório de 2006 classificava como “muito
baixa” a viabilidade de alcançar o índice previsto para o final do PPA, de 60%
– ou 64%, como consta de alguns relatos –, em razão da descontinuidade da
disponibilização de recursos. Nesse ano de 2006, diz o relatório que “a maior
parte das ações teve execução acima de 90%”, fato coerente com a elevada proporção da dotação inicial que foi empenhada durante o ano: diferentemente do
usual, naquele ano esta proporção alcançou 97%!
Já em 2007 a situação, com relação à área coberta, foi assim relatada no BGU:
território nacional com projetos executados: 11% em 2002, 23% em 2005, 32%
em 2007. Cerca de 13% do território nacional possui áreas de zoneamento em
fase de implantação e articulados a outros instrumentos de política pública, tais
como: zoneamento agrícola, licenciamento ambiental, planos diretores municipais, definição de áreas protegidas e recuperação de passivos ambientais. Além
disso, estão em andamento, projetos em 2,4 milhões de km², o que correspondente a 28% do território nacional. (BRASIL, 2008a, p. 941)

No entanto, embora o BGU de 2007 mencione 13% do território com essa
“articulação” a outros instrumentos de gestão territorial, no BGU de 2008 a
referência é que apenas 5% do território brasileiro poderia ser enquadrado no
conceito de “área normatizada”, isto é, área para a qual existiam leis ou normas de ocupação coerentes com o ZEE. Não há, porém, informações que permitam esclarecer a diferença entre a área “normatizada” e a área “articulada
a outros instrumentos”, como referido no relatório anterior. Também não há
nenhuma referência sobre o teor desses instrumentos de normatização, nem
sobre sua capacidade de influenciar, de fato, o processo de ocupação do território, muito embora essa capacidade seja, como argumentado no início deste
capítulo, característica essencial para dar eficácia ao ZEE. Do total “normatizado”, quase 100% se encontrava na região Norte.
Em 2008, ano em que mais se gastou com o programa, o relatório BGU diz que
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Em relação às metas, em 2008 o ZEE alcançou a cobertura de aproximadamente
70% do território nacional em escalas de 1:1.000.000 ou maiores. Em partes dessa
área, o zoneamento foi convertido em lei ou em outros instrumentos normativos,
avançando na implementação de suas estratégias de gestão ambiental e territorial.
(BRASIL, 2009a)

É mister registrar que, no ano anterior, a informação era de que 32% do território
nacional encontrava-se coberto; em 2008, pois, a área coberta teria mais do que
dobrado, o que parece coerente com o fato de se ter gasto, naquele ano, cerca de
35% do valor total empregado no ZEE nos nove anos da presente análise.
Outro ponto importante registrado em 2008 diz respeito ao projeto de criação
de uma base cartográfica digital para a Amazônia Legal, na escala 1:100.000.
De acordo com o documento,
A criação da base cartográfica na escala 1:100.000, portanto, contribuiu para
aumentar a eficácia e a eficiência das ações dos governos federal, estaduais e
municipais, assim como das instituições privadas, na medida em que permitiu o planejamento e a intervenção em bases espacialmente georreferenciadas.
(BRASIL, 2009a)

A impropriedade da conclusão é evidente, pois a existência dessa base apenas
possibilita o planejamento e a intervenção em bases espacialmente georreferenciadas; no entanto, a efetiva realização desse planejamento, assim como a
eventual eficácia deste, depende de diversos outros fatores cuja existência não
foi sequer mencionada, para não dizer atestada, nem na região nem na União.
Ainda sobre o mesmo projeto, informa-se que
O custo total do projeto, desenvolvido em parceria com o IBGE e a DSG do
Exército, é de US$ 5,5 milhões, sendo US$ 5 milhões oriundos do Fundo Fiduciário do Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (PPG7),
gerenciado pelo Banco Mundial, e US$ 500 mil como contrapartida do governo
brasileiro. (BRASIL, 2009a)

A referência ao custo total do projeto de criar a base cartográfica digital para
a Amazônia Legal é importante, ainda que, como outras informações constantes de diversos relatórios oficiais, possa não ser isenta de possíveis duplas
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interpretações. O fato, porém, é que dois pontos se destacam: primeiro, a referência ao aporte de recursos de fonte estrangeira, que tende a ser mais regular
que os recursos liberados a partir do OGU; segundo, o custo informado de
US$ 5,5 milhões para elaborar a base cartográfica na escala mencionada para a
Amazônia Legal, isto é, cerca de 50% do território nacional, compara-se a mais
de US$ 15 milhões gastos ao longo dos nove anos no programa ZEE, pela FGA,
sem aparentemente talvez alcançar o mesmo nível de detalhe.
Ainda com relação ao ano de 2008, cumpre registrar a informação, constante
do BGU, de que a
equipe gerencial do programa conta com apenas dois servidores efetivos, sendo os
demais temporários e terceirizados. Há carência de recursos humanos qualificados
para a execução dos projetos. Para uma melhor execução, a equipe gerencial deveria contar ao menos com um gerente para cada região do país. (BRASIL, 2009a)

Chama a atenção o registro, uma vez que o mesmo, praticamente, repete informação constante do BGU de 2002, comentada anteriormente.
O relatório referente ao ano de 2009, por sua vez, apenas traz informações sobre cinco dos projetos executados pelo MMA. Não há referência ao programa
ZEE, cujos empenhos, então, totalizaram R$ 3,5 milhões.

6.6.4 O Macrozoneamento da Amazônia Legal
Foi mencionado, anteriormente, o Decreto nº 4.297, de 10/7/2002, que regulamentou o art. 9º da Lei nº 6.938, de 1981, de 21 anos antes, e definiu critérios
para o ZEE do Brasil. Do decreto, destacam-se os seguintes pontos: o instrumento deveria ser obrigatoriamente seguido na implantação de planos, obras
e atividades públicas e privadas (art. 2º) e “o ZEE tem por objetivo organizar,
de forma vinculada, as decisões dos agentes públicos e privados, estabelecendo
vedações, restrições e alternativas de exploração do território” (art. 3º).
Fica claro o sentido de obrigatoriedade dado às propostas que estariam incluídas
no ZEE-Brasil.
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A situação é bem distinta quando se considera o Decreto nº 7.378, de 1/12/2010,
que “Aprova o Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Amazônia Legal
(MacroZEE da Amazônia Legal), altera o Decreto nº 4.297, de 10 de julho de
2002, e dá outras providências.” Este decreto, como já mencionado, é considerado um dos mais importantes resultados do ZEE.
Em seu art. 1º, aprova o Macrozoneamento, na forma do seu anexo, que é um
texto de cerca de duzentas páginas, com considerações amplas e gerais sobre
diversos temas relativos à ocupação do território amazônico, inclusive um histórico. De acordo ainda com o art. 1º do decreto, o anexo será “instrumento
de orientação para a formulação e espacialização das políticas públicas de desenvolvimento, ordenamento territorial e meio ambiente, assim como para as
decisões dos agentes privados” (ênfase adicionada). Em seu art. 5º afirma que
“constituem estratégias para toda a Amazônia Legal o conjunto de propostas
gerais e específicas de desenvolvimento sustentável e de gestão ambiental e
territorial contidas no anexo”.
É central ao ZEE proposto o estabelecimento de dez unidades territoriais “denominadas segundo as estratégias de produção e de gestão ambiental”, para as
quais há a definição de que “as estratégias gerais e específicas referidas no art. 5º
deverão ser consideradas nos planos, programas e ações dos órgãos e entidades
(...) federais” (ênfase adicionada), inclusive na definição de incentivos fiscais,
créditos governamentais e fundos e agências de financiamento. Há, ainda, a
atribuição de competência à Comissão Coordenadora do ZEE do Território
Nacional (CCZEE) para a “proposição de medidas orientadoras aos órgãos e
entidades da administração pública federal, visando a adequação de políticas,
planos e programas com o estabelecido no MacroZEE da Amazônia Legal”.
O parágrafo único do art. 9º explicita que essas “medidas orientadoras, extensivas às carteiras de crédito das instituições financeiras oficiais, poderão
incluir propostas sobre instrumentos econômicos e financeiros” (ênfase adicionada), mas, conforme o artigo seguinte, caberá ao “Conselho Monetário
Nacional estabelecer as condições, critérios e vedações para a concessão de
crédito rural e agroindustrial com vistas a restringir a expansão da pecuária
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e da monocultura em grandes áreas”, nas “unidades territoriais” denominadas
“defesa do coração florestal com base em atividades produtivas sustentáveis” e
“contenção das frentes de expansão com áreas protegidas e usos alternativos”,
conforme definidas no art. 6º do decreto aqui comentado.
Em síntese, foram retiradas, do decreto editado em 2010, as referências ao caráter mandatório que deveria ter o instrumento, e que existiam no decreto
de 2002. Dadas as características tradicionais de ocupação irregular do solo,
vigentes no Brasil e referidas anteriormente, pode-se duvidar da eficácia que,
nessas condições, terá a edição do MacroZEE da Amazônia Legal, após tantos
anos de trabalho e recursos dispendidos.
Um ponto a destacar, em uma comparação entre o decreto de 2002, que regulamentou artigo da lei de Política de Meio Ambiente e regulamentou o ZEE,
e o decreto de 2010, que instituiu o macrozoneamento da Amazônia Legal, é
a diferente terminologia entre eles. No primeiro, diz-se que o ZEE deverá “ser
obrigatoriamente seguido na implantação de planos, obras e atividades públicas e privadas”, e que o ZEE estabelecerá vedações, restrições e alternativas
de exploração do território. Na norma editada em 2010, o caráter mandatório
foi eliminado e substituído por expressões tais como o ZEE será “instrumento
de orientação”, e ainda que as estratégias definidas no MacroZEE “deverão ser
consideradas nos planos, programas e ações (dos órgãos federais, inclusive de
financiamento)”. Ao contrário do decreto de 2002, no mais recente foi eliminada a menção à obrigatoriedade de as “atividades privadas” seguirem as determinações do ZEE. A redação do art. 7º parece cuidadosa, no sentido de evitar
dar às estratégias mais força do que simplesmente serem “consideradas” pelos
órgãos federais; dada a redação, qualquer órgão poderá “considerar” o decreto
sem, no entanto, atuar conforme suas orientações.
Além das características do texto do próprio decreto, acima discutidas, é necessário comentar também o seu anexo, em que estariam identificadas as características e definidas as aptidões das diversas regiões da Amazônia.
O Decreto nº 7.378/2010 define como orientadoras do “desenvolvimento sustentável” da região as “estratégias gerais” definidas no anexo. Estas são, entre
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outras, a regularização fundiária, a criação e fortalecimento de unidades de
conservação, o reconhecimento das territorialidades de comunidades tradicionais e povos indígenas, o fortalecimento das cadeias de produtos da sociobiodiversidade, o fortalecimento de uma política de Estado para a pesca e a
aquicultura sustentáveis e o planejamento integrado das redes logísticas.
Assim, são bastante abrangentes as estratégias contempladas. O anexo, porém,
apenas tece comentários sobre cada uma delas e deixa de definir restrições e
incentivos claros para que as aptidões nele definidas sejam transformadas em
realidade. Nesse sentido, as definições seguem o costume brasileiro já mencionado e derivado de características institucionais – isto é, não dependem dos
técnicos envolvidos na elaboração do anexo – de diluir a força normativa de
instrumentos legais.
Exemplificando, vejam-se algumas das estratégias propostas para um dos
“Território-Rede”:
Síntese das Estratégias para a Unidade Territorial
Estimular a diversificação dos sistemas de produção, incluindo o desenvolvimento de um programa de recuperação de áreas degradadas com foco nos sistemas de integração lavoura-pecuária, que permitem conciliar a produção animal
e a produção de grãos em uma mesma área.
Ordenar a atividade madeireira no sul da região e promover práticas de produção agrícola que causem menos impactos ao meio ambiente (a exemplo do cultivo mínimo, do plantio direto, do manejo de pragas, da rotação de culturas, etc.).
Promover a cadeia produtiva da fruticultura, dotada de excelente potencial
de desenvolvimento na região (buriti, carambola, goiaba, graviola e taperebá),
acompanhada pela instalação de infraestrutura para o processamento, o armazenamento e o escoamento da produção. (BRASIL, 2010b, anexo)

Como se pode observar, as propostas são pouco específicas e, com os devidos ajustes, aplicáveis a qualquer local; nada há nelas que possa orientar um
governador, prefeito ou empresário sobre as atividades aptas ou inaptas a um
território específico. De que adianta, a um governador ou prefeito, conhecer a
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recomendação de se criar um porto seco no território sob sua jurisdição, se tal
atribuição é exclusiva do presidente da República? Além disso, essa proposta
de implantar um porto seco, ou uma Zona de Processamento de Exportações
(ZPE), ainda que aparentemente objetiva, apenas reproduz propostas antigas
e, no mais das vezes, irrelevantes ou inócuas, como se pode depreender da
quantidade delas aprovadas em lei e inexistentes na prática!
Outro aspecto importante a se analisar refere-se ao fato de que decretos são
editados pelo presidente da República; assim, recomendações constantes de
um decreto, para que sejam adotadas essas ou aquelas medidas, de alçada do
chefe do Poder Executivo, são, a rigor, recomendações do presidente a si mesmo. Cabe indagar: se ele recomenda, porque não adota? Como comentado
noutra parte desta pesquisa, parece, mais uma vez, a prevalência do comportamento de se fazer algo “para inglês ver”.
Ou ainda, para citar mais uma vez o anexo, em que se lê, em meio a comentários sobre as teses de Douglas North sobre o papel das instituições no processo
de desenvolvimento, que
mecanismos como a acomodação, após ter sido alcançada uma solução, e sobretudo a trajetória dependente de condições históricas originais, constituem
poderosos fatores de inércia contra a mudança institucional e são centrais no
comportamento das organizações. A cada passo histórico há escolhas políticas
e econômicas, alternativas reais, nem sempre assumidas devido àqueles fatores
de inércia. (BRASIL, 2010b, anexo)

Aparentemente, esses fatores de inércia ajudam a explicar a atitude política de
se editar um decreto carente de instrumentos efetivamente aplicáveis na indução de comportamentos tidos como desejáveis; com ele, atendem-se a pleitos
do segmento social favorável às propostas sem desagradar àqueles contrários
às mesmas! Além de genéricas, as recomendações não criam incentivos e desincentivos que possam moldar a ação cotidiana dos atores sociais lá presentes,
e nem mesmo orientam ações de governo.
Por exemplo, como traduzir em ação concreta a recomendação de se “implementar programa de desenvolvimento do turismo que estimule a divulgação
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dos pontos turísticos (...)”? Qual programa? Como efetuar tal divulgação, a
qual público? Como fortalecer a infraestrutura hoteleira? Todas essas definições, necessárias para dar concretude à ação governamental ou privada, permanecem desconhecidas.
O caráter etéreo do MacroZEE da Amazônia fica, pois, patente. O próprio
anexo ao decreto diz que são os comportamentos tradicionais dos agentes sociais, econômicos e políticos que têm criado os problemas de ocupação e uso
indevidos do território, observáveis na Amazônia. Assim, seria de se esperar
que o decreto definisse instrumentos, correspondentes a cada uma das estratégias propostas, para criar incentivos e desincentivos que pudessem alterar
tais comportamentos. A análise do decreto, porém, mostra que, após mais de
trinta anos de esforços, ele não contém tais instrumentos, mas apenas proposições de caráter geral e manifestações de intenções.
O principal risco dessa estratégia política de acomodação, adotada pelo decreto, no tocante à ocupação do solo amazônico, é a continuidade dos processos
atuais, com todos os seus conflitos e degradação ambiental. Esse risco não
parece ter passado despercebido aos técnicos que ajudaram a redigir o anexo.
Esse, possivelmente, o sentido mais profundo de um dos parágrafos finais do
anexo; talvez, ao notarem a fragilidade do instrumento resultante de tantos
anos de esforços, pois o mesmo não obrigava sequer os órgãos públicos, tenham optado pela advertência final:
Sua [do macrozoneamento] implementação, no entanto, depende da adesão e da
legitimação social, sem as quais não passará de boas intenções. Mais do que isso,
o macrozoneamento, para ser efetivo, depende, como tantas vezes frisamos neste documento, de sua internalização no planejamento e nas decisões dos agentes
públicos e privados. (BRASIL, 2010b, anexo)
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7 Conclusões
O trabalho visou identificar qual a real política de meio ambiente do governo
federal, conforme revelada pelo volume e pelos usos dados aos recursos orçamentários a ela dedicados.
O montante total das dotações iniciais aprovadas pelo Congresso Nacional
para a Função Gestão Ambiental (FGA), no período, foi de R$ 24,4 bilhões,
em valores de junho de 2010. Ao longo de cada ano, o montante autorizado foi
elevado para, no total do período, R$ 25,8 bilhões. O total empenhado pelo governo federal na FGA no período correspondeu a 55,5% do montante autorizado pelo Congresso Nacional, ou seja, R$ 14.301 milhões. Do total empenhado,
99,99% foram liquidados, e 89,46% foram pagos.
Além do aspecto financeiro, foram analisadas as realizações dos diversos programas ligados à questão ambiental. As conclusões mostram que a política
real, efetiva, de meio ambiente, diferente do que diz o discurso oficial, conforme expresso nos próprios objetivos dos programas analisados, apresenta as
seguintes características:
1. Participação cada vez menor dos recursos alocados à função meio ambiente,
relativamente aos gastos (empenhos) do Poder Executivo. Entre 2001 e 2009,
a dotação orçamentária inicial para aplicação na FGA oscilou entre o máximo
de 0,67%, em 2002, e o mínimo de 0,49%, em 2004, do total dos recursos alocados ao Poder Executivo no Orçamento Geral da União (OGU). Entre 2005
e 2009, ficou entre 0,55% e 0,60% do OGU. Na parcela alocada à FGA, uma
proporção crescente foi destinada à “reserva de contingência”: inexistente em
2001, essa rubrica cresceu a cada ano e, em 2009, alcançou 42% do total da
dotação inicial da FGA. Em nenhum dos anos, porém, sequer um único real
dessa “verba” foi empenhado. Assim, em termos de valor “empenhado” – mais
próximo daquilo que é efetivamente utilizado em qualquer órgão público – o
orçamento da FGA apresentou substancial contração, caindo de 0,47% para
0,29% do OGU.
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Além dessa queda relativa, houve também redução no montante empenhado,
em termos absolutos. Entre 2001 e 2003, o total empenhado caiu 26%, para
R$ 1,25 bilhão em 2003. Houve recuperação nos três anos seguintes, para o
patamar de R$ 1,5 bilhão, e em 2009 os recursos efetivamente empenhados
pela FGA retornaram ao nível inicial, de R$ 1,76 bilhão. Esses recursos foram
aplicados em um total de 62 diferentes programas.
2. Descontinuidade dos programas, fato constatado de duas maneiras: primeiro, pela variação no número de programas em implantação, a cada ano – de
um mínimo de 28, em 2001, a um máximo de 43, em 2005; segundo, pelo fato
de quatorze programas terem tido duração de dois anos ou menos, e 26 programas não terem alcançado quatro anos de vida.
3. Falta de correspondência entre os valores das dotações orçamentárias iniciais e o montante empenhado a cada ano. Sem dúvida, é previsto na legislação
e é também esperado, em razão da dinâmica da realidade, que haja diferença
entre o planejado e o realizado ou, no caso, entre a dotação inicial e o valor
empenhado, ou liquidado. A questão, porém, é que as modificações são de tal
ordem, e com tal frequência, que acabam por retirar do orçamento sua característica de instrumento de planejamento e programação de atividades, mais
que apenas de planejamento de gastos.
4. Concentração dos recursos financeiros no pagamento de pessoal ativo e inativo, em detrimento do suprimento dos meios indispensáveis ao funcionamento dos programas em implantação, como por exemplo combustível, aquisição e
manutenção de equipamentos, etc. A maior parcela do orçamento é destinada
aos programas “administrativos”. Estes absorveram, em 2001, 49% dos recursos empenhados; no ano seguinte, 60%, e alcançaram 76% do total empenhado
em 2004, oscilando próximo a esse nível nos anos posteriores.
5. Dispersão também dos recursos financeiros em elevado número de programas, cada um deles tão limitado em termos orçamentários que parece apenas
simbólico, pois insuficiente para provocar transformação perceptível ou mensurável na realidade.
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6. Grande volatilidade do montante anual disponível para cada programa, assim como frequente liberação dos recursos apenas no quarto trimestre do ano,
comprometendo ainda mais qualquer possibilidade de planejamento.
7. Aparente inexistência de retroalimentação do processo, no sentido de que
as deficiências operacionais e organizacionais apontadas em relatórios oficiais
tendem a persistir nos anos seguintes.
Das características da execução orçamentária acima apontadas decorre que os
gestores dos programas públicos raramente têm noção, no início do ano, sobre
quais ações serão, de fato, executadas. Essa incerteza atinge também eventuais
parceiros ou fornecedores, noutros níveis de governo ou na iniciativa privada,
assim como o público-alvo. Fica comprometida, portanto, a capacidade de coordenação de ações entre esses diversos participantes do processo de implantação do programa. Fica também prejudicada a capacidade, do público-alvo e
de parceiros, de fiscalizar o destino dos recursos públicos, em razão da própria
imprevisibilidade acerca daquilo que será, de fato, realizado. Assim, a prática
vigente da execução do orçamento implica falta de coordenação entre parceiros, descontinuidade e elevação dos custos de implantação dos programas,
redução na transparência no uso dos recursos públicos e, por fim, comprometimento dos resultados dos programas de política pública.
Registra-se, com ênfase, que as características da execução orçamentária aqui
apontadas são institucionais, e não estão, pois, associadas a pessoas. Não há,
pois, crítica aos gestores dos programas e demais servidores, mas a práticas
institucionais; superar as dificuldades delas decorrentes depende de mudanças
inclusive no processo legal de execução do orçamento – seu caráter autorizativo, por exemplo –, e não da eventual simples substituição de grupos políticos
no poder.
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Com relação aos diversos programas e grupos de programas analisados, a evidência reforça a conclusão acerca da baixa eficácia dos programas executados
por meio da função gestão ambiental36.
Sobre os programas Brasil Joga Limpo e Resíduos Sólidos, a manifestação dos
gestores é no sentido de que um dos principais resultados obtidos foi a aprovação da Lei nº 12.305/2010. No entanto, como a lei não previu outras formas de
apoiar os municípios, a não ser por meio dos recursos orçamentários anuais, a
julgar pelo desempenho no passado recente, é pouco provável que, em agosto
de 2014 (quatro anos da publicação da lei), se tenha no país a “disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos”. Como outras leis que tratam de temas
fundamentais da questão ambiental, a perspectiva de que ela venha a lograr
eficácia no alcance de seus objetivos é relativamente remota.
A exemplo de outros programas, a escassez de recursos financeiros é um dos
entraves à consecução da Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela
Lei nº 9.433/1997. Contudo, esse não parece ser o único, nem o pior entrave.
Como comentado, houve no período de 2001 a 2009 uma profusão de programas (cinco e, em determinados anos, seis) que poderiam perfeitamente ser reduzidos a um único, no máximo dois programas, talvez com maior efetividade.
Ademais, os resultados obtidos podem ser considerados irrisórios frente aos
recursos gastos. Afinal, conseguiu-se implantar, de fato, a outorga e a cobrança
pelo uso de recursos hídricos em apenas duas bacias hidrográficas: Paraíba
do Sul (2003) e Piracicaba, Capivari e Jundiaí (2006). Nas bacias do rio São
Francisco e Verde Grande, a cobrança estava prevista para ter início em 2010,
mas ainda não ocorre. Quanto à redução da poluição e degradação ambiental,
não se observa qualquer progresso, ao contrário. A variação de indicadores de
poluição selecionados parece aleatória, não apresentando relação com os programas de recursos hídricos no âmbito da União.

36

Como destacado, os fatos e processos apontados decorrem de características institucionais. Enquanto
tal, aplicam-se a todos os ministérios e órgãos públicos, inclusive de outros níveis da federação. Não
obstante, como entre os ministérios, “alguns são mais iguais que outros”, abre-se uma possibilidade de
replicar a análise aqui desenvolvida para outras “funções” da gestão pública.
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Outra conclusão importante diz respeito ao processo de transferência voluntária de recursos a estados, municípios e entidades, o qual pode ser visto como
um “programa” destinado a apoiar essas organizações em razão dos objetivos
da FGA. A informação sobre o montante e o destino desses recursos está disponível para apenas três dos nove anos desta análise. Apesar disso, nela foram
utilizados, nesses três anos, 1,65% do montante total de recursos consumidos
pela FGA em todo o período. Nesse sentido, trata-se de um dos “programas”
mais importantes da FGA.
Não há, aparentemente, lógica que explique o destino dos recursos, exceto pela
observação de que os estados mais ricos foram privilegiados, relativamente
aos mais carentes. A hipótese que se pode aventar é que são variáveis políticas,
sem qualquer relação com a natureza dos programas ou com características
do estado beneficiado, que ajudam a explicar essa “descentralização” de recursos; comprovar a hipótese, porém, exige acesso a informações não disponíveis
quando da execução do presente trabalho.
Outro programa de destaque é o Amazônia Sustentável. Ao longo da sua vigência os resultados apresentados são em grande parte subjetivos, não são passíveis de quantificação, o que dificulta avaliar a efetividade do programa.
Os citados relatórios também apontam que os indicadores estabelecidos para
avaliar objetivamente o programa inicialmente não foram apurados, depois foram substituídos e, ao final, o novo indicador escolhido, “Área de ecossistema
original manejada de forma sustentável – ha”, registrou o alcance de 4,19% da
meta originalmente estabelecida no PPA. Ao longo da implantação do programa o volume de recursos a ele alocados foi seguidamente reduzido, e parceiros
internacionais, que em seu início contribuíam com parcela elevada do montante
investido, retiraram-se do programa em razão da baixa eficácia dos resultados.
Em claro contraste com a maioria dos países desenvolvidos e emergentes,
apenas durante dois anos a FGA manteve um programa ligado à questão das
mudanças climáticas. Nesse tema, o governo brasileiro focou seus esforços na
tentativa de obter recursos financeiros do exterior, mediante o chamado Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). Assim focado, deixou de criar
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condições indutoras do investimento em tecnologias limpas, cujo mercado desenvolveu-se a ponto de ser, atualmente, mais de oitenta vezes maior que o de
créditos de carbono, ou MDL, e com perspectivas de crescer ainda mais. Nem
mesmo a questão da inspeção veicular ambiental mereceu destaque na agenda
política que o Executivo faz progredir no Congresso Nacional. Além disso,
o país aprovou e sancionou a Lei nº 12.187, de 2009, que institui a Política
Nacional sobre Mudança do Clima, que entretanto não prevê mecanismos de
incentivo à redução da emissão de gases de efeito estufa, tais como impostos
sobre o carbono ou créditos para atividades menos poluidoras. Aparentemente, no caso, o governo federal esteve mais interessado em criar fatos geradores
de “boa publicidade”, do que de introduzir mecanismos reais de indução de
mudanças rumo à dita “economia de baixo carbono”. Afinal, a lei aprovada não
cumpre os quesitos necessários para orientar os agentes públicos ou privados
relativamente a ações que devam adotar para contribuir com o esforço nacional de redução de emissões. Analogamente, a lei deixa de definir qualquer penalidade a agentes públicos ou privados que desconsiderem, em suas decisões,
a questão das mudanças climáticas.
Assim, no que tange à mitigação das mudanças climáticas, a perspectiva brasileira, salvo profundas alterações futuras na condução da questão por parte
do Poder Executivo federal, é de não se alcançar nem mesmo as tímidas metas anunciadas com tanto senso de oportunidade mercadológica. Ainda que
a eventual continuidade e reforço das ações de combate ao desmatamento
possam aproximar o Brasil do cumprimento das metas voluntariamente assumidas, o país dificilmente participará, em termos de transformação em seus
processos produtivos e de inovação tecnológica, da vanguarda daquela que se
afigura como a próxima onda de desenvolvimento tecnológico e econômico, a
dita “economia de baixo carbono”.
Por fim, foi analisado também o programa de Zoneamento Ecológico-Econômico. Com cerca de trinta ou quarenta anos, conforme o critério utilizado, o
programa teve como principal resultado, de acordo com os relatórios consultados, uma norma legal cujas características a tornam dificilmente aplicável: o
MacroZoneamento Ecológico-Econômico da Amazônia Legal.
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Apesar de o ZEE constituir um instrumento essencial, básico, para o planejamento e adequado uso do solo, o governo federal delegou aos estados sua
realização, mas não honrou o apoio financeiro prometido, e o apoio técnico foi
irregular, acompanhando a irregularidade da liberação de recursos financeiros. Após décadas de trabalho, o MacroZEE da Amazônia, aprovado em decreto presidencial, deixa de cumprir requisitos básicos para ter eficácia: clareza
com relação aos usos recomendados do território, e criação de instrumentos
indutores do comportamento tido como desejável, por parte dos atores sociais,
para alcançar o uso do solo pretendido.
Essas as características da Política Nacional de Meio Ambiente efetiva, real,
em oposição à política desejada ou proposta, descrita no discurso oficial de
lançamento dos programas. Dada essa realidade, os resultados da política pública real – em termos de sua contribuição para a transformação da realidade
na direção explicitamente pretendida nos documentos programáticos – tendem a ser, em muitos para não dizer na maioria dos casos, imperceptíveis,
mesmo quando analisados a partir dos próprios relatórios oficiais.
As práticas vigentes de execução orçamentária podem não ser as causas únicas, mas certamente têm grande impacto na conformação dessas características. Como se disse anteriormente, salvo mudanças institucionais profundas,
entre outras no sentido de maior aderência do orçamento executado ao orçamento aprovado, a perspectiva é de continuidade da baixa eficácia dos programas públicos.
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1 Introdução
O processo de redemocratização do Brasil veio acompanhado do estabelecimento de uma nova ordem consagrada na Constituição Federal, promulgada
em 5 de outubro de 1988. De acordo com a Lei Maior, são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e
solidária e garantir o desenvolvimento nacional. Tais objetivos estão alinhados
com o preâmbulo, segundo o qual cabe ao Estado democrático assegurar o
exercício dos direitos sociais e individuais e o desenvolvimento com vistas à
construção de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos.
A Carta Política vigente, muitas vezes referida como Constituição Cidadã,
reinaugurou a vida democrática do país em bases mais amplas. Ela enumerou
um extenso rol de liberdades políticas e de direitos fundamentais que devem
ser assegurados e/ou prestados pelo Estado. O exercício de tais direitos representa para um grande contingente de cidadãos o mínimo necessário para
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a preservação da dignidade da pessoa humana em áreas que lhes são básicas
como educação, saúde, trabalho, assistência social, meio ambiente, etc.
Todavia, o Estado, sozinho, carece de recursos para atendimento das demandas
pelos serviços que garantam aos cidadãos o exercício dos direitos fundamentais. Uma das evidências dessa situação foi a crise do modelo providencialista
no final do século XX, que provocou reflexões acerca da necessidade de parceria
entre o Estado e organizações da sociedade na busca de concretização daqueles
direitos. Nesse sentido, o texto constitucional contém inúmeros dispositivos,
especialmente no Título VIII – Da Ordem Social, que preveem a participação
da sociedade em colaboração com o Estado. Ademais, estabelece a liberdade
de criação de associações e veda a interferência estatal em seu funcionamento.
As instituições criadas para a realização de ações de interesse público podem
estabelecer parcerias com o poder público. Elas possuem alguns pontos em
comum. Todavia, não há consenso em sua caracterização. Para os efeitos desse
trabalho, adotamos o conceito apresentado pelo grupo de juristas constituído
pela Portaria nº 426, de 6 de dezembro de 2007, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com o objetivo de propor nova estrutura orgânica
para o funcionamento da administração pública federal e de suas relações com
entes de colaboração. Segundo a definição,
São entidades de colaboração as pessoas jurídicas de direito privado não estatais, sem fins lucrativos, constituídas voluntariamente por particulares, que desenvolvam atividades de relevância pública, essenciais à coletividade, objeto de
incentivo e fiscalização regular do poder público. (MPOG, 2007, p. 39)

De acordo com esse conceito, as organizações em questão colaboram com
o Estado na medida em que desenvolvem atividades de interesse público
voltadas para o atendimento da coletividade. Essas instituições atuam como
parceiras do Estado, sem com ele se confundirem, uma vez que não fazem
parte de sua estrutura organizacional. Elas podem ser detentoras de títulos e certificados, tais como entidades de utilidade pública, organizações
sociais, organizações da sociedade civil de interesse público (Oscip), entidades beneficentes de assistência social, que podem lhes permitir a fruição
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de isenções tributárias e o recebimento de recursos humanos e materiais
públicos para o desempenho de suas atividades. Neste caso, é necessária a
formalização de termo de parceria, contrato de gestão, contrato de repasse,
convênio ou outro ajuste congênere. Além disso, a beneficiária dos recursos
deve prestar contas, tendo em vista o teor do comando do parágrafo único
do art. 70 da Constituição Federal, e submeter-se à fiscalização dos órgãos
de controle competentes.
Essas instituições possuem duas características importantes, que merecem
ser destacadas: liberdade para sua constituição e funcionamento e ausência
de finalidade lucrativa. A liberdade para sua constituição relaciona-se com a
faculdade que possui qualquer pessoa para associar-se livremente e sem interferência estatal. A ausência de finalidade lucrativa remete às entidades sem
fins lucrativos que, em conformidade com o ordenamento jurídico pátrio, não
podem distribuir nenhuma parcela de seu patrimônio ou renda a qualquer
título e devem aplicar eventuais excedentes operacionais na consecução do
respectivo objeto social.
É por isso que as cooperativas não se inserem no rol das entidades de colaboração, apesar de se verificarem tendências de incluí-las nesse rol. Elas não
atendem aos requisitos das entidades sem fins lucrativos, visto que distribuem
o resultado de suas atividades para os respectivos membros. É controvertida
a afirmação de que a sociedade cooperativa não tem o objetivo de lucro. A
sociedade cooperativa corresponde à reunião de pessoas que se obrigam mutuamente para a realização de uma atividade econômica, de proveito comum.
Atividade econômica implica a utilização racional e eficiente dos recursos disponíveis para a geração de riquezas que satisfaçam as necessidades humanas.
Dessa forma, no caso das cooperativas, as pessoas se associam para auferir
algum ganho decorrente do desenvolvimento da atividade econômica. O resultado positivo não fica na cooperativa, mas é distribuído para os cooperados.
É nesse sentido que se afirma que a cooperativa, como pessoa jurídica, não
visa lucro, pois sua preocupação precípua é o bem-estar dos cooperados. Isso é
bem diferente de entidades sem fins lucrativos, cujo excedente é reaplicado na
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manutenção ou expansão da atividade desenvolvida.37 Reforça esse entendimento o Código Civil, que inclui as cooperativas entre as sociedades, que são
pessoas jurídicas de direito privado com fins lucrativos. Por outro lado, as cooperativas usufruem de certos incentivos em face da orientação contida no
art. 174, § 2º, da Constituição Federal, que estabelece que a “lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo.” Nesse sentido,
as LDOs têm estabelecido regras para a transferência de recursos a título de
auxílio para as cooperativas.
Conforme o Código Civil, pessoas jurídicas de direito privado sem finalidades econômicas são as associações, as fundações, as organizações religiosas
e os partidos políticos. Estes últimos, porém, não se inserem no âmbito das
entidades de colaboração, pois lhes falta a característica de serem constituídos livremente por qualquer tipo de pessoa. Na verdade, sua instituição é
ato vinculado regido por um arcabouço jurídico específico. Além disso, seu
funcionamento sofre interferências do Estado, visto que são controlados e
fiscalizados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
As entidades sem fins lucrativos cresceram bastante a partir da década de 1990.
Segundo o estudo “As fundações privadas e associações sem fins lucrativos no
Brasil”, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), com a
Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais (Abong) e com o
Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (Gife), o número de fundações privadas e entidades sem fins lucrativos cresceu 64,0% no período de 1991 a 2005.
O crescimento, no entanto, não ocorreu de maneira uniforme entre as áreas
de atuação das organizações. As associações que mais aumentaram atuam nas
áreas de meio ambiente e proteção ambiental e de desenvolvimento e defesa
de direitos, com índice de crescimento de 86,5% e 79,2%, respectivamente. As
37

A corrente europeia inclui as cooperativas entre as entidades de colaboração do Estado. Segundo essa
linha, “a economia social compreende todas as organizações que por questões éticas seguem os seguintes princípios: ‘(1) de colocar a prestação de serviços aos seus membros ou à comunidade acima da
simples procura por lucro; (2) de autonomia administrativa; (3) de um processo democrático na tomada
de decisões e (4) a primazia das pessoas e do trabalho sobre o capital na distribuição dos resultados de
atividades’”. (MEREGE; PEREIRA, 2007).
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que menos cresceram, com índice de crescimento no período de 48,6%, atuam
na área de saúde.
Tabela 1 – Entidades sem fins lucrativos, por área de atuação
Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31/12, salários e outras remunerações e salário médio
mensal das fundações privadas e associações sem fins lucrativos, por tipo de entidade, classificação das
entidades sem fins lucrativos, faixas de ano de fundação e faixas de pessoal ocupado assalariado
Classificação das entidades sem fins lucrativos

Ano de fundação
Até 1970

1971 a
1980

1981 a
1990

1991 a
2000

2001 a
2004

2005

6

19

200

126

75

30

921

686

688

1.267

746

156

03 Cultura e recreação

2.050

7.159

11.735

15.819

8.478

1.758

04 Educação e pesquisa

1.435

2.208

3.231

8.095

4.041

930

05 Assistência social

1.966

4.413

8.459

15.972

7.168

1.417

06 Religião

3.082

13.878

17.828

30.028

15.717

3.242

16

71

260

1.059

960

196

276

1.166

11.121

30.739

14.024

2.933

9.752

29.600

53.522

103.105

51.209

10.662

01 Habitação
02 Saúde

08 Meio ambiente e
proteção animal
09 Desenvolvimento e
defesa de direitos
Total

Fonte: IBGE – Fundações Privadas e Sem Fins Lucrativos.
Nota: Não foram computados os grupos referentes aos partidos políticos, sindicatos, associações
patronais e profissionais e a outras instituições privadas sem fins lucrativos.
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A distribuição dessas organizações no território nacional tende a acompanhar
a forma de ocupação populacional, conforme a tabela abaixo:
Tabela 2 – Entidades sem fins lucrativos, por região
Unidades locais, pessoal ocupado assalariado em 31/12, salários e outras remunerações e salário médio
mensal das fundações privadas e associações sem fins lucrativos, por tipo de entidade, classificação
das entidades sem fins lucrativos, faixas de ano de fundação e faixas de pessoal ocupado assalariado
Região
Norte

Fundações privadas e associações
N. abs.

População estimada (2005)

N. rel.

N. abs.

N. rel.

9.870

3,8%

14.698.878

8,0%

Nordeste

52.405

20,3%

51.019.091

27,7%

Sudeste

119.104

46,2%

78.472.017

42,6%

Sul

60.543

23,5%

26.973.511

14,6%

Centro-Oeste

15.928

6,2%

13.020.767

7,1%

Fonte: IBGE – Fundações Privadas e Sem Fins Lucrativos.
Nota: Não foram computados os grupos referentes aos partidos políticos, sindicatos, associações
patronais e profissionais e a outras instituições privadas sem fins lucrativos.

As fundações privadas e associações sem fins lucrativos, em dezembro de
2005, empregavam mais de 1,7 milhão de pessoas. Quantidade considerável,
uma vez que representavam mais empregos formais do que os setores da construção civil e agropecuária, segundo dados da Rais para o mesmo período. Em
que pese esse número expressivo de postos de trabalho, acreditamos que a
maior parte dos serviços é prestada por voluntários, em face do tamanho das
organizações. A maior parte delas, 78,5%, não possuem empregados.38

38

De acordo com pesquisa realizada por Landin e Scalon, o número de voluntários no Brasil chega a ser
mais de treze vezes maior que o número de pessoas empregadas nas fundações privadas e associações
sem fins lucrativos. Ademais, 71% dos voluntários informam trabalhar em organizações sem fins lucrativos (IBGE, 2002).
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Tabela 3 – Entidades sem fins lucrativos: número de empregos gerados por
área de atividade
Classificação das entidades sem fins lucrativos
01 Habitação
02 Saúde

Empregados
308
414.978

03 Cultura e recreação

136.450

04 Educação e pesquisa

509.265

05 Assistência social

253.651

06 Religião

121.260

08 Meio ambiente e proteção animal
09 Desenvolvimento e defesa de direitos
Total

3.762
84.627
1.709.156

Fonte: IBGE – Fundações Privadas e Sem Fins Lucrativos.
Nota: Não foram computados os grupos referentes aos partidos políticos, sindicatos, associações
patronais e profissionais e a outras instituições privadas sem fins lucrativos.

Tabela 4 – Entidades sem fins lucrativos, por faixa de número de empregados
Faixas de pessoal ocupado
Sem pessoal ocupado

Quantidade de entidades
202.500

1 a 2 pessoas

21.080

3 a 4 pessoas

7.880

5 a 9 pessoas

8.580

10 a 49 pessoas

12.657

50 a 99 pessoas

2.478

100 a 499 pessoas

2.233

500 e mais pessoas

442

Fonte: IBGE – Fundações Privadas e Sem Fins Lucrativos.
Nota: Não foram computados os grupos referentes aos partidos políticos, sindicatos, associações
patronais e profissionais e a outras instituições privadas sem fins lucrativos.
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No que tange aos recursos públicos que são transferidos para as entidades, o
orçamento fiscal e da seguridade revelam uma tendência de alta entre os exercícios de 2001 e 2010. No período, verifica-se elevação de 98,9% dos valores
liquidados, que representa um salto de R$ 1,65 bilhão para R$ 3,11 bilhões destinados para tais instituições. Uma das hipóteses para tal comportamento é o
reconhecimento da importância da atuação dessas organizações na realização
de ações de interesse público.
Gráfico 1 – Execução orçamentária: transferência para o setor privado OF e OSS

Fonte: Siga.
Nota: Os valores indicados representam aqueles que atendem às seguintes condições: modalidade de aplicação 50; elemento de despesa 41 (contribuições), 42 (auxílios) e 43 (subvenções
sociais); e GND 3 (outras despesas correntes) e 4 (investimentos).

Entretanto, essas organizações têm sido alvo de denúncias de malversação de
recursos públicos. Nesse sentido, realçamos a instauração da CPI das ONGs
pelo Senado, em 2007, instaurada para apurar a liberação de recursos públicos
federais para organizações não governamentais (ONG), bem como a respectiva utilização dos recursos. Segundo o relatório final da comissão parlamentar
de inquérito, um dos principais problemas corresponde à falta de procedimen-
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tos de seleção das entidades que estabelecem parceria com o poder público.
Por conseguinte, observa-se excesso de discricionariedade dos gestores por
ocasião da celebração de ajuste com a entidade beneficiária dos recursos públicos. Esse aspecto aliado à notória incapacidade do Estado de controlar e fiscalizar os ajustes celebrados com as instituições em tela favorece a ocorrência
de irregularidades e coloca em suspeição as parcerias do Estado com entidades
sem fins lucrativos.
Para Tourinho (2010), a inexigência de qualificação técnica e de patrimônio
mínimo para a formalização de vínculos compromete a credibilidade de tais
parcerias. Segundo a autora,
milhões vêm sendo repassados a entes sem fins lucrativos que, apesar de formalmente investidos em atividades afins àquela pactuada, não apresentam qualquer
prova de efetiva atuação na área. Tal fato colabora para a formalização de vínculos de fachada, servindo a entidade apenas como passador de recursos, sem
amarras comuns ao regime jurídico-administrativo.
Por outro lado, a falta de exigência de patrimônio mínimo de tais entidades, principalmente quando o vínculo envolve o repasse e gestão de altos recursos, é outro
ponto que merece atenção. Não são poucos os procedimentos que tramitam pelos
tribunais de contas e pelos ministérios públicos federal, estaduais e distrital envolvendo desvio de recursos públicos com a participação de ente do Terceiro Setor.
Na maioria das vezes estas entidades não possuem qualquer patrimônio próprio
ou, quando possuem, este não se mostra suficiente para cobrir os prejuízos causados ao erário. É certo afirmar que a partir do momento em que se exigisse patrimônio mínimo para a formalização de vínculos, tais entidades sentir-se-iam mais
comprometidas, inclusive pela possibilidade de serem economicamente afetadas,
em caso de má gestão de recursos. (TOURINHO, 2010, p. 131-132)

Em síntese, várias razões nos levam a estudar a transferência de recursos públicos para entidades privadas sem fins lucrativos. São elas: a constatação de que
o Estado sozinho está impossibilitado de garantir aos cidadãos o exercício dos
direitos fundamentais e que, por isso, se vale de parcerias com instituições criadas para a realização de ações de interesse público; o crescimento vertiginoso do
número de entidades sem fins lucrativos como também o aumento do montante
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das transferências de recursos a essas entidades nos últimos anos; e as denúncias de malversação dos recursos públicos por parte dessas instituições.
Outro fator motivador do estudo decorre do fato de as leis de diretrizes orçamentárias conterem uma seção específica para tratar da transferência de
recursos públicos para entidades privadas sem fins lucrativos e cooperativas. A
cada ano, em face do referido diploma legal ter vigência temporária, as discussões sobre o teor dos dispositivos durante a tramitação do projeto no âmbito
do Congresso Nacional ocupam espaço e são recorrentes. O teor dessas regras
desperta o interesse dos parlamentares, pois deve ser observado quando da
elaboração de emendas ao projeto de lei orçamentária anual.
Desse modo, o presente trabalho examina as transferências de recursos públicos para entidades privadas sem fins lucrativos e cooperativas. Para tanto,
trata dos princípios constitucionais que fundamentam a transferência de recursos, as espécies de transferências previstas nas normas legais e os tipos de
entidades que podem recebê-las. Além disso, cuida-se dos critérios de escolha
das entidades privadas pelo poder público para fins de estabelecer parceria e
do regime jurídico de tais entidades após celebrar a parceria com o Estado. Os
assuntos são abordados de forma a apresentar as correntes doutrinárias e o
entendimento jurisprudencial, o que revela a dificuldade do tema em face da
diversidade de posições sustentadas.

2 Princípios constitucionais autorizadores da
participação de entidades privadas na atuação estatal
A Constituição de 1988 tem como fundamento a dignidade da pessoa humana
e como objetivo a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais
e regionais e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, sexo,
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Para cumprir tais objetivos, a Lei Fundamental contém disposições específicas, para cada área de
atuação estatal, que permitem ou autorizam a participação da sociedade.
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Pode-se dizer, portanto, que tais disposições constitucionais tratam da possibilidade de a sociedade participar de forma “complementar” à atuação estatal no atendimento de direitos sociais. Porém, a Carta Magna deixa patente o
caráter do Estado como principal responsável por essa demanda e a atuação
secundária da sociedade.
O aspecto afeto ao caráter complementar da atividade desenvolvida pela sociedade civil na realização dos direitos sociais é essencial para que não haja confusão entre o campo reservado ao serviço público pela Lei Fundamental e aquele
destinado à atividade de fomento. Na seara social, o Estado, por ter adotado um
modelo de Estado social e de Estado democrático de direito, deve assegurar a
prestação dos serviços públicos sociais, tais como saúde, educação, previdência
e assistencial social. Portanto, o fomento à atuação da sociedade nessas áreas
poderá se efetivar de modo complementar, subsidiário, ao papel da administração pública, mormente nas atividades consideradas de interesse público; não
podendo o Estado se fazer substituir integralmente pela iniciativa privada.
Nesse sentido, merece ser mencionada a posição de Rocha (2003): “O Estado
não poderá, a nosso ver, substituir completamente a prestação de serviços por
atividade de fomento, por isto implicar uma renúncia às funções que lhe foram
acometidas pelo texto constitucional” (ROCHA, 2003, p. 117).
Essa orientação constitucional pode ser observada, e confirmada, nas expressões “participação dos trabalhadores, dos empregadores” (na Seguridade Social, prevista no art. 194), “instituições privadas poderão participar de forma
complementar” (Saúde39, art. 199, § 1º), “colaboração da sociedade” (Educação,
art. 205), “colaboração da comunidade” (Cultura, art. 216, § 1º), “a lei apoiará
e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia”
(Ciência e Tecnologia, art. 218, § 4º), “admitida a participação de entidades não
governamentais” (Assistência Integral à Saúde da Criança, do Adolescente e
39

Para a execução de serviços e ações de saúde, a Lei Maior conferiu ao Estado posição preponderante,
tanto no campo normativo e disciplinatório quanto em relação à execução dos serviços, determinando à atividade privada atividade meramente residual e de natureza complementar, conforme
expressa dicção do art. 199 da Constituição e no artigo 4º, § 2º, da Lei nº 8.080/1990 (Lei do Sistema
Único de Saúde).
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do Jovem, art. 227, § 1º). Esses comandos, evidentemente, sobrelevam a importância da sociedade civil organizada na questão da implementação de direitos
sociais de forma complementar à do Estado.
Tal interpretação é ainda reforçada pela Lei nº 4.320, de 1964, que também
prevê, em seu art. 16, a possibilidade de atuação de entidades privadas nas áreas sociais como saúde, educação e assistência social40.

2.1 Entendimento do STF
Reforçando o entendimento, é oportuno mencionar o posicionamento do ministro Ayres Britto, do Supremo Tribunal Federal, sobre o assunto, proferido
em voto à ADI nº 1.923/DF, Conforme expõe o ministro:
nesse amplíssimo contexto normativo, penso já poder se extrair uma primeira
conclusão, os particulares podem desempenhar atividades que também correspondem a deveres do Estado, mas não são exclusivamente públicas’. ‘Logo, são
atividades predispostas a uma protagonização conjunta do Estado e da sociedade civil, por isso que passíveis de financiamento público e sob a cláusula da atuação apenas complementar do setor público. (Ministro Ayres Britto, do Supremo
Tribunal Federal, ADI nº 1.923/DF)

Na oportunidade, o ministro lembrou ainda que a participação do Estado na
atividade econômica deve se dar por exceção e apenas para atender os imperativos de segurança nacional ou relevante interesse coletivo, conforme dispõe o
artigo 173 da Constituição Federal.
É oportuno destacar os esclarecimentos de Bandeira de Mello (2005) sobre as
áreas que o Estado tem obrigação de atuar, não as atribuindo exclusivamente
à iniciativa privada:
c) Serviços que o Estado tem obrigação de prestar, mas sem exclusividade

40

“Art. 16. Fundamentalmente e nos limites das possibilidades financeiras a concessão de subvenções sociais visará a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a
suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses objetivos, revelar-se mais econômica.”
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24. Há cinco espécies de serviço que o Estado não pode permitir que sejam prestados exclusivamente por terceiros, seja a título de atividade privada livre, seja a
título de concessão, autorização ou permissão. São os serviços: 1) de educação,
2) de saúde, 3) de previdência social, 4) de assistência social e 5) de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, tudo conforme fundamentos constitucionais já indicados. (BANDEIRA DE MELLO, 2005, p. 650)

Percebe-se que, em muitos casos, não há distinção ou oposição entre interesses públicos e privados. Entretanto, é fundamental que sejam respeitados os
limites e as formas de atuação da iniciativa privada previstos na Constituição. Nesse sentido, Ariño Ortiz (1999) traz a lume as contemporâneas figuras
– complementares entre si – do Estado contratual e do Estado financiador,
noção fundamental para a compreensão dos possíveis contornos e limites da
gestão privada de recursos públicos:
significa a substituição do antigo modelo de Estado administrativo-burocrático,
hierárquico, unitário, centralizado e gestor direto, por um novo tipo de administração em que uma multiplicidade de organizações, governamentais, privadas e
o que vem sendo denominado ‘terceiro setor’ (público-privado), assumiriam a
gestão de serviços com financiamento e controle do Estado. Isso não é uma invenção, é simplesmente a volta do antigo sistema da ‘concessão’, do ‘concerto’ ou
da ‘empresa mista’ como forma de realizar a gestão privada das atividades públicas. É também a volta do princípio da subsidiariedade, o qual recebe atualmente
novas formulações. Assim, fala-se de uma das características mais importantes
do Estado atual: sua condição de ‘Estado contratual’, apontando a utilização pelo
Estado de organizações privadas, com ou sem fins lucrativos, para alcançar os
seus fins públicos. (ARIÑO ORTIZ, 1999, p. 19-35)

Portanto, integrado ao Estado contratual, surge a figura do Estado financiador.
Trata-se de atuação voltada ao fomento (entendido como atividade de estímulo
realizada de modo não coativo) de atividade que objetiva implementar transformação social, em geral realizada por meio de subvenções, créditos, descontos, reduções e isenções fiscais, mas que não pode representar a substituição
de papéis entre Estado e sociedade organizada.
Nesse contexto, a transferência de recursos públicos a entidades privadas –
objeto do presente trabalho – caracteriza-se como uma técnica de fomento.
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2.2 Princípios orientadores da atuação
complementar do setor privado
Não se pode olvidar de características básicas da atuação estatal. Ao regular a
atuação da administração pública, a Constituição expressamente estabeleceu
princípios a serem observados por todos os entes federados. Dispõe o art. 37
da Constituição que “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” (BRASIL, 1988). Portanto, a Carta Política fixou princípios básicos para a
atuação estatal sem afastá-los pelo fato de a execução ocorrer de forma indireta.
Dessa feita, é inquestionável a aplicabilidade de tais princípios à realização de
qualquer despesa pública, inclusive a realizada por meio de entidades privadas
que recebam recursos públicos para o desenvolvimento de atividades apoiadas
pelo Estado.
De fato, em qualquer ajuste diverso do contrato administrativo – regulado pela
Lei nº 8.666, de 1993 –, em que se pretenda a realização de serviços estatais por
intermédio de pessoas jurídicas de direito privado, é essencial o atendimento
às normas constitucionais aplicáveis, principalmente quando haja previsão de
utilização de recursos públicos para realização de tais serviços. Afinal, como
já mencionado, é inerente à atuação estatal ater-se aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência previstos no art. 37 da
Constituição e, em se tratando de recursos públicos, deve a despesa se submeter a tais princípios e ser realizada com o máximo de otimização e eficiência.
É oportuno mencionar as considerações de Sundfeld e de Scarpinella (2003)
sobre o tema:
nos moldes do que se tem reconhecido para as organizações sociais, as organizações da sociedade civil de interesse público, os órgãos integrantes do ‘Sistema S’,
os conselhos de fiscalização profissional e também para as entidades integrantes
do terceiro setor de um modo geral, o repasse de recursos públicos (dinheiro,
bens ou servidores), quando houver, sujeita tais entidades à fiscalização estatal’.
Para os autores, ‘é dever do poder público rastrear e acompanhar a destinação
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afinal dada ao seu patrimônio, tendo em vista os parâmetros de economicidade, finalidade, igualdade e moralidade na aplicação dos recursos públicos’.
(SUNDFELD; SCARPINELLA, 2003, p. 249, 259 e 256)

Dessa forma, pode-se dizer que o fomento, pela via dos repasses financeiros,
amplia a capacidade de atuação da entidade beneficiada, mas também condiciona, ou restringe, o regime privado ao qual, em regra, tais entidades estão originalmente submetidas. Diante de tal contexto, ajustes com entidades
privadas não suprimem a necessidade de atenção às normas constitucionais
aplicáveis e só se justificam no caso de plena comprovação de que a entidade
detém capacidade para desenvolvimento da atividade e de que a despesa realizada por meio de outra pessoa jurídica, que não a estatal, otimiza a aplicação
dos recursos públicos disponíveis.

3 Financiamento público de entidades
privadas e as espécies de transferências
No Brasil, o financiamento público de entidades privadas ocorre basicamente
sob duas formas: incentivos fiscais ou renúncias tributárias (financiamento indireto) e transferências orçamentárias (financiamento direto).
A primeira modalidade refere-se à situação em que as entidades simplesmente
abatem determinado incentivo da base de cálculo do tributo que iriam pagar
ou, ainda, são beneficiadas com isenções. Portanto, os recursos nem chegam
a transitar pelo orçamento. Essa modalidade não se encontra no escopo do
presente trabalho, que se circunscreve basicamente à segunda modalidade:
transferências orçamentárias.
Por sua vez, a transferência orçamentária refere-se à situação em que o Estado
executa parcela de suas atividades por meio de entidades privadas que recebem recursos orçamentários para o desenvolvimento dessas atividades.

O Processo Legislativo, o Orçamento Público e a Casa Legislativa

A realização dessas transferências encontra respaldo social e legal, mas deve
ocorrer sempre em conformidade com as disposições legais e os princípios
orientadores da administração pública, e não de maneira arbitrária.

3.1 Fundamento social para realização de
atividades por meio do setor privado
Quando o poder público transfere recursos para que outra pessoa jurídica –
seja de natureza pública ou privada – execute determinado objeto, pressupõe-se que ambos visam ao atendimento do interesse público.
Portanto, diferentemente do que ocorre nos contratos administrativos – em
que está sempre presente a figura do lucro e a existência de interesses antagônicos –, nos ajustes de natureza convenial em sentido amplo a atuação das
entidades ocorre de forma complementar à estatal e está diretamente relacionada com a existência de interesses comuns entre as partes.
Além disso, a descentralização da execução de políticas públicas exige coordenação, monitoramento e controle das ações por parte dos órgãos e entidades
diretamente responsáveis pelos programas. Vale dizer, a descentralização não
transforma esses órgãos e entidades em meros transferidores orçamentários,
uma vez que continuam gestores de programas cujos objetivos e metas devem
zelar pelo cumprimento.

3.2 Fundamento legal para destinação
de recursos ao setor privado
O governo federal executa parte de suas políticas públicas por meio de transferência de recursos para entidades privadas. O fundamento legal para essa
transferência está na Lei nº 4.320, de 1964, que estabelece condições e características do apoio a ser concedido às entidades privadas.
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Importa destacar que, em função da natureza pública dessas atividades, em
geral voltadas para as áreas de saúde, educação e assistência social, as normas legais que regulamentam a matéria em regra restringem as transferências dessa natureza a entidades privadas que não apresentem fins lucrativos
(finalidade econômica).
Denomina-se “transferência” a dotação consignada em orçamento para despesa que outra pessoa jurídica deva realizar e para a qual não corresponda
contraprestação direta em bens ou serviços para a pessoa concedente.
As transferências podem ocorrer a título de despesas correntes ou de capital.
As primeiras destinam-se à manutenção de serviços anteriormente criados,
inclusive as destinadas a atender obras de conservação e adaptação de bens
imóveis, podendo ocorrer sob a forma de subvenções ou contribuições correntes (§§ 1º e 2º do art. 12 da Lei nº 4.320, de 1964); já as segundas buscam
viabilizar a realização de investimentos e inversões financeiras, constituindo
essas transferências auxílios ou contribuições de capital (§§ 4º, 5º e 6º do art. 12
da Lei nº 4.320, de 1964).
As transferências de capital para realização de investimento destinam-se ao
planejamento e à execução de obras, à aquisição de instalações, equipamentos
e material permanente e à constituição ou ao aumento do capital de empresas
que não sejam de caráter comercial ou financeiro (§ 4º do art. 12 da Lei nº 4.320,
de 1964); e as inversões financeiras destinam-se à aquisição de imóveis, ou de
bens de capital já em utilização; de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não
importe aumento do capital; e a constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas que visem a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive
operações bancárias ou de seguros (§ 5º do art. 12 da Lei nº 4.320, de 1964).
Por sua vez, a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF41 (art. 26) passou também a dispor sobre as transferências ao setor privado. Segundo a LRF, “a
destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades
41

Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
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de pessoas físicas ou deficit de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por
lei específica”42. O dispositivo, entretanto, tem gerado inúmeras discussões
quanto à adequada interpretação.
Alguns autores se posicionaram no sentido de que a LRF teria passado a exigir
lei específica para toda e qualquer transferência ao setor privado, independentemente de se tratar de entidade com ou sem fins lucrativos, como se verifica
na posição adotada por Nascimento e Debus (2002):
10. Destinação de recursos para o setor privado
O art. 26 da LRF estabelece a regra básica para toda e qualquer destinação de
recursos públicos ao setor privado: a sua autorização por lei específica. E, como
requisitos adicionais, é exigida a observância das disposições da LDO, além da sua
previsão na lei orçamentária ou em crédito adicional. (NASCIMENTO; DEBUS,
2002, p. 62)

Outros, entretanto, entendem que o art. 26 da LRF teria aplicabilidade restrita
a entidades com fins lucrativos, uma vez que se reportou especificamente a
“necessidades de pessoas físicas ou deficit de pessoas jurídicas”. Nessa linha de
interpretação, a LRF estaria em consonância com a Lei nº 4.320, de 1964, que
nos arts. 18 e 19 já exigia lei específica para a destinação de recursos públicos
a entidades “com fins lucrativos”:
II) Das Subvenções Econômicas
Art. 18. A cobertura dos deficit de manutenção das empresas públicas, de natureza autárquica ou não, far-se-á mediante subvenções econômicas expressamente incluídas nas despesas correntes do orçamento da União, do estado, do
município ou do Distrito Federal.
Parágrafo único. Consideram-se, igualmente, como subvenções econômicas:
a) as dotações destinadas a cobrir a diferença entre os preços de mercado e os
preços de revenda, pelo governo, de gêneros alimentícios ou outros materiais;
42

“Art. 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas
ou deficit de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais.”
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b) as dotações destinadas ao pagamento de bonificações a produtores de determinados gêneros ou materiais.
Art. 19. A lei de orçamento não consignará ajuda financeira, a qualquer título, a
empresa de fins lucrativos, salvo quando se tratar de subvenções cuja concessão
tenha sido expressamente autorizada em lei especial.

Cumpre ainda ressaltar que, segundo essa interpretação, o art. 26 da LRF trataria exclusivamente de transferência da espécie subvenção econômica prevista na Lei nº 4.320, de 1964. Assim, as despesas com “necessidades de pessoas
físicas” referir-se-iam ao “pagamento de bonificações a produtores e vendedores” previsto na alínea b do art. 18 da Lei nº 4.320, de 1964, e as relacionadas
a “deficit de pessoas jurídicas” à “equalização de encargos financeiros ou de
preços” constante da alínea a do art. 18 da Lei nº 4.320, de 1964, ou à ajuda
financeira a entidades privadas com fins lucrativos de que trata o art. 19 da Lei
nº 4.320, de 1964.
Ao analisar o dispositivo em sua obra, Lino (2001) adota essa linha interpretativa, como se observa:
Preliminarmente, é de se mencionar que o inciso VIII do art. 167 da Constituição Federal veda a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos
dos orçamentos fiscal e de seguridade social para suprir necessidades ou cobrir
deficit, exclusivamente, de empresas, fundações e fundos, ainda que compreendidos na LOA.
(...), é de ver-se que as disposições do artigo parecem dirigir-se, portanto e exclusivamente, para as ‘Subvenções Econômicas’, pois estas, na dicção – sempre – da
Lei nº 4.320, destinar-se-iam (art. 18) à ‘cobertura dos deficit de manutenção das
empresas públicas, de natureza autárquica ou não’, desde que ‘expressamente incluídas nas despesas correntes do orçamento da União, do estado, do município
ou do Distrito Federal. (LINO, 2001, p. 113-114)

A dificuldade na adoção de uma linha interpretativa é tamanha que em 2009,
ao apreciar a regularidade de convênios firmados pela União, o Tribunal de
Contas da União decidiu pôr “à parte a discussão sobre a repercussão da inexistência da lei específica mencionada no art. 26 da LRF” e, com fundamento
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na lei de diretrizes e na Lei nº 4.320, de 1964, acolher as justificativas apresentadas no processo de denúncia e considerar regular o convênio apesar da
ausência de lei específica:
Posta à parte a discussão sobre a repercussão da inexistência da lei específica
mencionada no art. 26 da LRF nos convênios firmados pela União, resulta da
análise da legislação que, inequivocamente, tanto a Lei nº 4.320/1964 quanto
a LDO/2005 possibilitam a transferência de recursos a entidades privadas sem
fins lucrativos, ficando, portanto, afastada qualquer irregularidade no referido
convênio por falta expressa de autorização legal. (Acórdão TCU nº 980/2009 –
Plenário; Processo 009.745/2007-9; Denúncia; Relator: ministro Walton Alencar
Rodrigues; Ata 18/2009 – Plenário; Sessão 13/5/2009; DOU 15/5/2009)

Por fim, cabe à lei de diretrizes orçamentárias (LDO) dispor sobre “condições
e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas”,
como prevê o art. 4º, I, f, da LRF. Portanto, além do disposto na LRF43, cabe à
LDO fixar condições e regulamentar as citadas transferências, como se observa:
Art. 4º A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2º do art. 165
da Constituição e:
I – disporá também sobre:
(...)
f) demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades
públicas e privadas.

Esses são os principais balizamentos jurídicos existentes para a destinação de
recursos públicos à inciativa privada por meio de transferências orçamentárias. Contudo, é oportuno registrar que, salvo melhor juízo, as leis de diretrizes federais não têm adotado exatamente esse posicionamento, uma vez que
preveem possibilidade de realização de despesas de capital em áreas diretamente voltadas para o desenvolvimento de atividades com finalidade econô43

Em que pese não fazer parte do presente trabalho, cabe mencionar que a LRF determinou a aplicação
das normas afetas a transferências também às concessões de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos, prorrogação e composição de dívidas, concessão de subvenções e a participação em constituição ou aumento de capital (cf. § 2º do art. 26 da LRF).
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mica (como processamento de material reciclável e extrativismo, manejo de
florestas de baixo impacto, pesca e agricultura de pequeno porte) ou para a
realização de atividades que deveriam ser promovidas por meio de contratos
típicos previstos no art. 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ainda que
por dispensa de licitação em função do valor, ou por suprimento de fundos
para despesas sigilosas (como o programa de proteção a testemunhas).

3.3 Classificação das transferências a entidades privadas
No âmbito da União, em consonância com a Lei nº 4.320, de 1964, e com a
LRF, as leis de diretrizes orçamentárias estabelecem inúmeras regras e condições específicas para a realização de transferências correntes e de capital a
pessoas jurídicas de direito privado, bem como requisitos genéricos para tais
concessões, como se pode observar na lei de diretrizes orçamentárias federal
para 2011 (LDO/2011).
Nesse contexto, as transferências correntes a entidades privadas podem ainda
ser segregadas em subvenções sociais e contribuições correntes; e as transferências de capital em auxílios e contribuições de capital.
As subvenções sociais e os auxílios derivam diretamente da lei do orçamento. Portanto, são meras autorizações orçamentárias. As contribuições de capital, por sua
vez, necessitam de lei específica anterior para que possam integrar o orçamento.

3.4 Subvenções sociais
Nos termos do disposto no art. 16 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964,
considera-se subvenção social a transferência de recursos a entidades privadas
sem fins lucrativos que exerçam atividades de natureza continuada nas áreas
de assistência social, saúde e educação.
Ainda segundo essa lei, “fundamentalmente e nos limites das possibilidades financeiras, a concessão de subvenções sociais visará à prestação de serviços essenciais
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de assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses objetivos revelar-se mais econômica”.
Por sua vez, a lei de diretrizes orçamentárias federal para 2011 (LDO/2011)
vem exigindo ainda que tais entidades prestem atendimento direto ao público
e tenham certificação de entidade beneficente de assistência social nos termos
da legislação vigente.
A legislação a que se refere a LDO/2011 é, basicamente, a Lei nº 12.101, de
2009. Essa norma rege, desde 2009, a certificação das entidades beneficentes
de assistência social e regula os procedimentos de isenção de contribuições
para a seguridade social.
É oportuno mencionar que mesmo antes da Lei nº 4.320, de 17 de março de
1964, as normas federais já atribuíam ao então Conselho Nacional de Serviço
Social (CNSS) a tarefa de avaliar a concessão de benefícios a entidades privadas (cf. art. 4º, d, do Decreto-Lei nº 525, de 1º de julho de 1938) e exigiam que
a entidade provasse o atendimento gratuito a necessitados (cf. art. 7º, § 1º, do
Decreto-Lei nº 527, de 1º de julho de 1938).
Assim, com as leis de diretrizes orçamentárias, também passou a ser exigido
o registro no referido Conselho Nacional de Serviço Social – CNSS (art. 18,
§ 1º, I, da Lei nº 7.800, de 1989 – LDO para 1990) como forma de garantir se
tratar de entidade filantrópica que atendia aos requisitos legais para a concessão de transferências.
Com a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, foi extinto o CNSS e criado o
Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS (art. 33). Dessa forma, as leis
de diretrizes orçamentárias passaram a exigir o registro no Conselho Nacional de Assistência Social (art. 25, II, a, da Lei nº 8.694, de 1993 – LDO/1994).
Entretanto, com o advento da Lei nº 12.101, de 2009, que dispôs sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, os antigos registros
e certificados CNAS deixaram de ser emitidos e, recentemente, com a Lei
nº 12.465, de 2011 (LDO para 2012), passou a ser prevista a possibilidade de
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substituição do citado certificado pelo pedido de renovação e de dispensa em
certas situações.

3.5 Contribuições
A contribuição também se encontra prevista na Lei nº 4.320, de 1964 (art. 12),
e pode ocorrer sob a forma de transferência corrente (§ 2º do art. 12) ou de
capital, ambas destinando-se a entidades privadas sem fins lucrativos.
Quando se tratar de despesa de capital, derivará de lei especialmente anterior ao repasse (§ 6º do art. 12), conforme previsão replicada na LDO federal
para 2011.
Dispondo sobre as contribuições correntes, a LDO/2011 estabelece que tal
transferência de recursos será destinada a entidades sem fins lucrativos que
não atuem nas áreas de saúde, assistência social e educação (que são atendidas
por meio de subvenção social) e que sejam: autorizadas em lei que identifique
expressamente a entidade beneficiária; nominalmente identificadas na lei orçamentária; ou selecionadas para execução, em parceria com a administração
pública federal, de programas e ações que contribuam diretamente para o alcance de diretrizes, objetivos e metas previstas no plano plurianual.

3.6 Auxílios
Os auxílios, previstos no art. 12, § 6º, da Lei nº 4.320, de 1964, são qualificados
como espécie de transferência de capital, derivada diretamente da lei de orçamento, e destinam-se a investimentos ou inversões financeiras que entidades
públicas ou privadas sem fins lucrativos devam realizar, independentemente
de contraprestação direta em bens ou serviços.
Segundo a LDO/2011, os auxílios são basicamente concessões a entidades
privadas sem fins lucrativos que atuem em áreas de significativo interesse
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público, como saúde, educação, assistência social, meio ambiente, esporte e
ciência e tecnologia.

3.7 Subvenções econômicas
Não abordamos as subvenções econômicas, também reguladas na Lei nº 4.320,
de 1964, por se tratar de transferência corrente a pessoa jurídica de direito
privado de finalidade lucrativa. De fato, trata-se de concessão específica para
cobertura do deficit de empresas (caput do art. 18 da Lei nº 4.320, de 1964),
cobertura de diferenças entre preços de mercado e de revenda e pagamentos
de bonificações (parágrafo único do art. 18 da Lei nº 4.320, de 1964), ou a concessão de ajuda financeira a empresa de fins lucrativos (art. 19 da Lei nº 4.320,
de 1964).

3.8 Disposições gerais da LDO federal
A LDO/2011 vem estabelecendo ainda diversas exigências genéricas para a realização de transferências a entidades privadas. Dentre elas, merecem destaque:
a. vedação de construções e ampliações da entidade;
b. necessidade de identificação do beneficiário;
c. obrigação de a entidade disponibilizar ao cidadão, por meio da internet,
consulta ao extrato do convênio;
d. apresentação da prestação de contas de recursos anteriormente recebidos,
nos prazos e condições fixados na legislação, inexistência de prestação de
contas rejeitada e pendência de aprovação de no máximo duas prestações;
e. regularidade de funcionamento,
f. cláusula de reversão patrimonial dos recursos de capital recebidos em caso
de desvio de finalidade ou de aplicação irregular dos recursos;
g. manutenção de escrituração contábil regular;
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h. regularidade fiscal; e
i. manifestação prévia e expressa do setor técnico e da assessoria jurídica do
órgão concedente sobre a adequação dos convênios e instrumentos congêneres às normas afetas à matéria.

Além disso, para realizar o objeto pretendido, a entidade recebedora dos recursos deve necessariamente possuir padrões mínimos de qualificação técnica
e capacidade operacional, devendo o órgão ou entidade concedente ou contratante aferir o cumprimento de tais condições previamente à celebração do
acordo. Em outras palavras, o concedente deve se certificar, antes de celebrar o
termo e, evidentemente, de liberar os recursos, que a entidade recebedora terá
condições de realizar o objeto.

4 Entidades beneficiadas por
transferências orçamentárias
Comumente são feitas referências a entidades não governamentais como se
congregassem uma determinada espécie de pessoa jurídica de direito privado.
Todavia, o Código Civil (Lei nº 10.406, de 2002) prevê apenas cinco espécies
distintas: sociedades, associações, fundações, organizações religiosas e partidos políticos.
Existem duas classificações de sociedades: a) simples e b) empresárias. As primeiras são tratadas nos arts. 997 a 1.038 do Código Civil e visam fim econômico ou lucrativo, que deve ser repartido entre os sócios, sendo alcançado pelo
exercício de profissões ou pela prestação de serviços técnicos; as segundas, as
sociedades empresárias ou sociedades mercantis, também visam lucro, porém
mediante o exercício de atividade mercantil. Por visarem finalidade lucrativa,
as sociedades não serão abordadas no presente trabalho, ressalvado o caso específico das cooperativas, em face do tratamento diferenciado conferido pela
Constituição (arts. 5º, XVIII, 146, III, c, e 174, § 2º, da CF).
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Por sua vez, as organizações religiosas e os partidos políticos possuem finalidades específicas e bastante distintas da atuação estatal, o que reduz drasticamente a possibilidade de complementarem atividades típicas do Estado.
A primeira categoria, na verdade, é impedida constitucionalmente de receber
concessão de subvenções:
Art. 19. É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios:
I – estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o
funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público.

Portanto, para fins deste trabalho, serão tratadas basicamente as características de entidades não governamentais sem fins lucrativos; ou seja, características das pessoas jurídicas de direito privado das espécies associações e fundações privadas.
Também serão abordados aspectos gerais para a atribuição de qualificações
como organizações sociais (OS), organizações da sociedade civil de interesse
público (Oscip) e entidades de apoio; bem como para a constituição de cooperativas, que, apesar de se enquadrarem na espécie sociedade simples, apresentam características especiais.

4.1 Espécies de entidades privadas segundo a legislação civil
4.1.1 Associações
Nos termos do art. 53 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), tais entidades são constituídas pela união de pessoas organizadas para
fins não econômicos, não havendo, entre os associados, direitos e obrigações
recíprocos. Com efeito, direitos e obrigações seriam características próprias
de sociedades, e não de associações. Portanto, a associação é constituída pela
união de pessoas, físicas e jurídicas, que se organizam para realizar atividades
com fins não econômicos.
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Nesse sentido, esclarece Rizzardo (2006) que:
as associações vêm a ser forma de pessoa jurídica, incluídas dentre as que não
contêm interesse econômico. A sua especificação é conveniente em razão do
campo que abrangem, de natureza não lucrativa, e visando normalmente interesses sociais, comunitários, literários, culturais, recreativos, especialmente
de bairros, vilas, de entidades religiosas, sociais, comunitárias, e de classes de
profissionais, como associações de militares, de professores, de juízes etc. Não
importa que tenham patrimônio, o qual se destina para atingir as finalidades
estatutárias próprias. Irrelevante, outrossim, que realizem algumas atividades
lucrativas, desde que dirigidas para os mesmos propósitos, e não se distribuam
os ganhos ou lucros aos associados. Possuem estatutos, e se aproximam das sociedades civis sem interesse econômico, cingindo-se a diferença mais na denominação. (RIZZARDO, 2006, p. 260)

É importante destacar que a ausência de finalidade lucrativa não afasta a existência de rendimentos da entidade. A distinção entre essa espécie de pessoa
jurídica e as sociedades está na não divisão de lucros entre os associados. Vale
dizer, os rendimentos auferidos não são distribuídos, mas sim aplicados na
finalidade social a que se destina a associação.
A legislação civil, contudo, impõe limites e regras para a constituição e o
funcionamento dessas entidades. No art. 54 do Código Civil são relacionados os requisitos que devem, sob pena de nulidade, constar no estatuto,
como se observa:
Art. 54. Sob pena de nulidade, o estatuto das associações conterá:
I – a denominação, os fins e a sede da associação;
II – os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos associados;
III – os direitos e deveres dos associados;
IV – as fontes de recursos para sua manutenção;
V – o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos; (redação dada pela Lei nº 11.127, de 2005)
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VI – as condições para a alteração das disposições estatutárias e para a dissolução;
VII – a forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas.
(incluído pela Lei nº 11.127, de 2005).

Foram regulados ainda os requisitos para demissão de administradores e alteração de estatutos (arts. 59 e 60). Segundo a legislação vigente, trata-se de
competência privativa da assembleia geral, sendo exigida deliberação da assembleia especialmente convocada para esse fim, cujo quórum será o estabelecido no estatuto.
Também para a exclusão de associado as regras se tornaram mais rígidas. Somente é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento
que assegure direito de defesa e de recurso, nos termos previstos no estatuto.
Aspecto relevante para o presente trabalho diz respeito à dissolução de tais entidades. Cabe ao estatuto da associação, sob pena de nulidade, dispor sobre as
condições para dissolução da pessoa jurídica (art. 54, VI). Todavia, dissolvida
a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido, depois de deduzidas,
se for o caso, as quotas ou frações ideais de associado que esteja deixando a
entidade, será destinado à entidade de fins não econômicos designada no estatuto, ou, omisso este, por deliberação dos associados, à instituição municipal,
estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes.

4.1.2 Fundações privadas
As fundações privadas são reguladas pelo Código Civil brasileiro, em seus
arts. 62 a 69, e pela Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Trata-se de pessoa jurídica criada por dotação44 de um particular ou viabilidade econômica,
ou mesmo do Estado, para fins de utilidade pública em geral, em regra beneficente, filantrópica ou para desenvolvimento cultural.

44

O patrimônio deve ser suficiente para a manutenção da entidade e a manutenção dos fins previstos
em estatuto.
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Conforme se infere do artigo 62 do Código Civil, não é possível a instituição
de qualquer fundação sem que sejam separados, pelo instituidor, “bens livres”
necessários e suficientes para a sua formação:
Art. 62. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública ou
testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina,
e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la.
Parágrafo único. A fundação somente poderá constituir-se para fins religiosos,
morais, culturais ou de assistência.

Quando insuficientes para constituir a fundação, os bens doados serão convertidos em títulos da dívida pública, se outra coisa não dispuser o instituidor,
até que, aumentados com os rendimentos ou novas dotações, perfaçam capital
bastante. Velará pelas fundações o ministério público do estado onde situadas.
A forma de funcionamento e de organização da fundação é estabelecida por
meio de estatuto, que passa a ser a lei das relações jurídicas envolvidas. Portanto, fundação é um patrimônio destinado a servir, sem intuito de lucro, a uma
causa de interesse público determinada, que adquire personificação jurídica45
por iniciativa de seu instituidor.
Assim, as fundações, ao lado das associações, ocupam a posição legal de pessoas jurídicas de direito privado sem fins econômicos ou lucrativos, configurando-se como entidades de interesse social.
O estatuto tem por escopo estabelecer as relações entre órgãos da fundação e
as consequências para os beneficiários. Tem a força de observância obrigatória,
criando regras de obediência dentro da entidade. Vincula a todos, quaisquer
que sejam os fatos supervenientes ou circunstanciais à sua execução. Assim, o
processo de criação do contrato, ainda que unilateral, produz regramento de
eficácia que conduz à criação da fundação privada, bem como à especificação
do modo de administração e respectivo regulamento.

45

É um patrimônio com fim determinado que adquire personalidade jurídica, por força de lei.
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Segundo o art. 120 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, é necessário o registro da escritura e do estatuto social junto ao cartório de registro competente.
A finalidade, é necessário ressaltar, além de não ser egoística, também não
pode ser genérica, devendo ser a mais específica possível. Não podemos ver
como correta a pretensão de alguém instituir fundação que não tenha um objetivo “específico e determinado”.
Uma fundação pode ser instituída por pessoas físicas ou jurídicas, por ato inter
vivos ou mortis causa. Para que seja adquirida a personalidade jurídica, é preciso que os atos constitutivos, assim como as associações e sociedades, sejam
registrados no registro competente.
A extinção das fundações pode ocorrer pelo decurso de prazo da sua existência ou por meio de decisão judicial.
A dissolução convencional é aquela que ocorre por deliberação dos seus integrantes. A dissolução também poderá ocorrer por determinação legal ou por
meio de ato governamental que casse a autorização para o seu funcionamento.
Uma vez decretada sua extinção por sentença, surge a questão do destino do
seu patrimônio. A lei determina que primeiro deve ser obedecida a vontade
do instituidor. Na falta de indicação precisa, deverá ser observado o disposto
no estatuto. Caso esse seja omisso, os bens serão incorporados a alguma outra fundação de fins idênticos ou semelhantes. Inexistindo outra fundação, os
bens serão entregues à Fazenda estadual.
Ao abordar as diferenças entre sociedades e fundações, Rizzardo (2006) destaca os seguintes aspectos:
Quatro as características, que dão um destaque próprio das fundações relativamente às sociedades, segundo aponta Rubens Limongi França, resumidas na
finalidade, na origem, na estrutura e no modo de administração:
“Com relação à finalidade, a fundação difere da sociedade em virtude da circunstância de que, enquanto nesta os fins podem ser alterados pelos sócios, naquela,
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uma vez instituída, esses fins são permanentes, não podendo ser modificados
pelos administradores (Cód. Civil, art. 28, II) (...)
Quanto à origem, ao passo que a sociedade é constituída pelos próprios sócios,
que a administram e levam a bom termo, a fundação é criada por um instituidor,
cuja pessoa não se confunde com a dos administradores da entidade (art. 24).
No que concerne à estrutura, é de se ressaltar, na fundação, o papel primacial
do patrimônio. É sobre este que o instituidor, ao separar uma porção de seus
bens, determinando-lhe finalidades especiais, erige todo o arcabouço, diferentemente do que se passa na sociedade, onde a união moral das pessoas constitui o alicerce fundamental.
Finalmente, com referência ao modo de administrar, cumpre advertir que nas
fundações, a despeito do caráter privado, desempenha papel ativo e importantíssimo a constante intervenção do Ministério Público (...)”. Os citados arts. 28,
II, e 24 equivalem aos arts. 67, II, e 62 do Código de 2002. (RIZZARDO, 2006,
p. 262-263)

4.1.3 Cooperativas
Apesar de as cooperativas atuarem na exploração direta de atividade econômica (conforme dispõe o art. 3º da Lei nº 5.764 46, de 16 de dezembro de 1971)
e de ser a “livre concorrência” um princípio de foro constitucional (art. 170 da
CF), tem ocorrido nos últimos anos a inserção de entidades dessa espécie nas
leis de diretrizes federais como passíveis de receberem transferências a título
de despesas de capital (auxílios). Por isso, serão destacadas algumas características dessas entidades no presente trabalho.
Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro (art. 3º da Lei
nº 5.764, de 1971). Portanto, trata-se de associação autônoma de pessoas
que se unem, voluntariamente, para satisfazer aspirações e necessidades
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O Processo Legislativo, o Orçamento Público e a Casa Legislativa

econômicas, sociais e culturais comuns, por meio de um empreendimento
de propriedade coletiva e democraticamente gerido.
Basicamente o que se procura ao organizar uma cooperativa é melhorar a situação econômica de determinado grupo de indivíduos, solucionando problemas
ou satisfazendo necessidades comuns que excedam a capacidade de cada indivíduo satisfazer isoladamente.
Uma cooperativa se diferencia de outros tipos de associações de pessoas por
seu caráter essencialmente econômico. A sua finalidade é colocar os produtos e/ou serviços de seus cooperados no mercado em condições mais vantajosas do que as que os mesmos teriam isoladamente. Desse modo a cooperativa
pode ser entendida como “empresa” que presta serviços aos cooperados. Em
que pese terem por objeto o exercício de atividade própria de empresário, as
cooperativas são sempre classificadas como sociedade simples, por força do
que dispõe o art. 982 do Código Civil47.
Os membros da entidade contribuem equitativamente para o capital das cooperativas e controlam-no democraticamente. Os membros afetam os excedentes a um ou mais dos seguintes objetivos: desenvolvimento das cooperativas,
eventualmente através da criação de reservas, parte das quais, pelo menos,
será indivisível; benefício dos membros na proporção das suas transações com
a cooperativa; apoio a outras atividades aprovadas pelos membros.
O objeto que marca a existência da cooperativa, segundo o artigo 5º, pode ser
“qualquer gênero ou operação”48. O objetivo adotado ou a natureza das atividades desenvolvidas classificará a entidade em cooperativa de produção ou de
trabalho autônomo ou eventual.
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Código Civil: “Art. 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por
objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967); e, simples, as demais.
Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações; e,
simples, a cooperativa”.
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Lei nº 5.764, de 1971: “Art. 5º As sociedades cooperativas poderão adotar por objeto qualquer gênero
de serviço, operação ou atividade, assegurando-se-lhes o direito exclusivo e exigindo-se-lhes a obrigação do uso da expressão ‘cooperativa’ em sua denominação”.
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4.1.3.1 Cooperativas sociais
Outra espécie de cooperativa surge com a Lei nº 9.867, de 10 de novembro de
1999, que inseriu no ordenamento jurídico a chamada cooperativa social.
A Lei nº 9.867, de 1999, dispôs sobre a criação e o funcionamento dessas entidades visando a integração social dos cidadãos em desvantagem no mercado
econômico, por meio do trabalho (art. 1º), dentre eles os deficientes físicos,
sensoriais e mentais (art. 3º, I e II):
Art. 1º As cooperativas sociais, constituídas com a finalidade de inserir as pessoas em desvantagem no mercado econômico, por meio do trabalho, fundamentam-se no interesse geral da comunidade em promover a pessoa humana e a
integração social dos cidadãos, e incluem entre suas atividades:
I – a organização e gestão de serviços sociossanitários e educativos; e
II – o desenvolvimento de atividades agrícolas, industriais, comerciais e de serviços.
Art. 2º Na denominação e razão social das entidades a que se refere o artigo
anterior, é obrigatório o uso da expressão ‘cooperativa social’, aplicando-se-lhes
todas as normas relativas ao setor em que operarem, desde que compatíveis com
os objetivos desta lei.
Art. 3º Consideram-se pessoas em desvantagem, para os efeitos desta lei:
I – os deficientes físicos e sensoriais;
II – os deficientes psíquicos e mentais, as pessoas dependentes de acompanhamento psiquiátrico permanente, e os egressos de hospitais psiquiátricos;
III – os dependentes químicos;
IV – os egressos de prisões;
V – (vetado);
VI – os condenados a penas alternativas à detenção;
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VII – os adolescentes em idade adequada ao trabalho e situação familiar difícil
do ponto de vista econômico, social ou afetivo.
§ 1º (Vetado.)
§ 2º As cooperativas sociais organizarão seu trabalho, especialmente no que diz
respeito a instalações, horários e jornadas, de maneira a levar em conta e minimizar as dificuldades gerais e individuais das pessoas em desvantagem que nelas
trabalharem, e desenvolverão e executarão programas especiais de treinamento
com o objetivo de aumentar-lhes a produtividade e a independência econômica
e social.
§ 3º A condição de pessoa em desvantagem deve ser atestada por documentação proveniente de órgãos da administração pública, ressalvando-se o direito à privacidade.
Art. 4º O estatuto da cooperativa social poderá prever uma ou mais categorias
de sócios voluntários, que lhe prestem serviços gratuitamente, e não estejam
incluídos na definição de pessoas em desvantagem.

Grande parte da população não tem acesso ao trabalho formal por não alcançar a necessária qualificação profissional de forma a atender às exigências do
mercado de trabalho. Nesse contexto, a lei considera ser o trabalho o meio
de promover a integração da pessoa humana (art. 1º). Dentre as atividades da
entidade, estão organização e gestão de serviços sociossanitários e educativos,
bem como desenvolvimento de atividades agrícolas, industriais, comerciais e
de serviços.
Tais entidades fundamentam-se no interesse da comunidade em promover a
pessoa humana e a integração social dos cidadãos, incluindo entre as suas atividades a organização e gestão de serviços sociossanitários e educativos e o
desenvolvimento de atividades agrícolas, industriais, comerciais e de serviços.
Segundo estabelece a lei que criou as “cooperativas sociais”, consideram-se
pessoas em desvantagem:
a. os deficientes f ísicos e sensoriais;
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b. os deficientes psíquicos e mentais, as pessoas dependentes de acompanhamento psiquiátrico permanente, e os egressos de hospitais psiquiátricos;
c. os dependentes químicos;
d. os egressos de prisões;
e. os condenados a penas alternativas à detenção;
f. os adolescentes em idade adequada ao trabalho e situação familiar dif ícil
do ponto de vista econômico, social ou afetivo.

4.2 Declarações, certificados e qualificações
concedidos pelo poder público
4.2.1 Declaração de utilidade pública
É o reconhecimento, pelo poder público, de que uma entidade civil presta serviços de interesse para toda a coletividade e em conformidade com o seu objetivo social. Trata-se do reconhecimento de que uma entidade jurídica sem fins
lucrativos oferece vantagem à sociedade, no sentido de satisfazer uma necessidade coletiva de ordem pública.
Para requerer a declaração de Utilidade Pública Federal (UPF), a entidade deverá atender aos requisitos previstos na Lei nº 91, de 1935, e regulamentados
pelo Decreto nº 50.517, de 1961. Dessa forma, segundo a citada lei, as sociedades civis, as associações e as fundações constituídas no país com o fim exclusivo de servir desinteressadamente a coletividade podem ser declaradas de utilidade pública, desde que tenham personalidade jurídica, estejam em efetivo
funcionamento e atendam desinteressadamente à coletividade e os cargos de
sua diretoria não sejam remunerados.
A declaração de utilidade pública será feita em decreto do Poder Executivo,
mediante requerimento processado no Ministério da Justiça e Negócios Interiores ou, em casos excepcionais, ex officio.
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O requerimento de utilidade pública federal deve ser dirigido ao presidente da
República, por intermédio do Ministério da Justiça, com a comprovação dos
seguintes requisitos previstos no Decreto nº 50.517/1961:
a. que se constituiu no país;
b. que tem personalidade jurídica;
c. que esteja em efetivo funcionamento nos três anos anteriores, com a exata
observância de seus estatutos;
d. que não são remunerados por qualquer forma os cargos de diretoria e que
não distribui lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores
ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto;
e. que comprovadamente, mediante a apresentação de relatórios circunstanciados dos três anos de exercício anteriores à formulação do pedido, promove a educação ou exerce atividades de pesquisas científicas, de cultura,
inclusive artísticas ou filantrópicas, estas de caráter geral ou indiscriminado;
f. que seus diretores possuem folha corrida e moralidade comprovada;
g. que se obriga a publicar anualmente a demonstração da receita e despesa
realizadas no período anterior, desde que contemplada com subvenção por
parte da União, neste mesmo período.

4.2.2 Certificação entidade beneficente de
assistência social (Lei nº 12.101/2009)
A Carta Magna de 1988 estabeleceu um marco legal para a Assistência Social no
Brasil. Em seguida, a Lei Orgânica de Assistência Social – Loas (Lei nº 8.742, de 7
de dezembro de 1993) regulamentou os arts. 203 e 204 da Constituição e definiu
regras e instrumentos de operacionalização da assistência social.
Nesse contexto, ao Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) foi atribuída a responsabilidade pela regulamentação da Política Nacional de Assistência Social (cf. art. 18 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993) e pela
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concessão do registro e do certificado de entidades beneficentes de assistência
social às entidades que prestam assistência social (cf. incisos III e IV do art. 18
da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, com a redação conferida pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 2001). A responsabilidade pela concessão do
registro e do certificado permaneceu até o advento da Lei nº 12.101, de 27 de
novembro de 2009.
Com a Lei nº 12.101/2009, deixou de haver a concessão de registro e de certificado de entidade beneficente de assistência social, que foram substituídos
pela certificação de entidade beneficente de assistência social. A certificação
foi expressamente limitada às áreas de assistência social, saúde ou educação, o
que não estava claramente definido na legislação anterior.
No bojo dessas alterações, o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS)
deixou de ser competente para conceder a certificação, bem como para renovar os antigos registros e certificados. A lei diluiu as responsabilidades em três
ministérios. Prevê o art. 21 da Lei nº 12.101, de 2009, que a análise e a decisão
quanto à certificação devem ser apreciados somente no âmbito dos ministérios
da Saúde, quanto às entidades da área de saúde; da Educação, quanto às entidades educacionais; e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, quanto
às entidades de assistência social. O prazo de validade da citada certificação,
que antes era de três anos, passou a ser fixado em regulamento, observadas as
especificidades de cada uma das áreas e o prazo mínimo de um ano e máximo
de cinco anos.
Por meio do Decreto nº 7.237, de 20 de julho de 2010, e do Decreto nº 7.237, de
20 de julho de 2010, a citada lei veio a ser regulamentada. Além dos requisitos
específicos de cada área, são exigidos:
a. comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b. cópia da ata de eleição dos dirigentes e do instrumento comprobatório de
representação legal, quando for o caso;
c. cópia do ato constitutivo registrado, que demonstre o cumprimento dos
requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 12.101, de 2009; e
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d. relatório de atividades desempenhadas no exercício fiscal anterior ao requerimento, destacando informações sobre o público atendido e os recursos envolvidos.

4.2.2.1 Saúde
Para a certificação na saúde, a entidade deve basicamente comprovar o cumprimento das metas estabelecidas em convênio ou instrumento congênere celebrado com o gestor local do SUS, ofertar a prestação de seus serviços ao SUS
no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento) e comprovar, anualmente,
da forma regulamentada pelo Ministério da Saúde, a prestação dos serviços
com base nas internações e nos atendimentos ambulatoriais realizados. Além
disso, é necessário que informe:
a. a totalidade das internações e atendimentos ambulatoriais realizados para
os pacientes não usuários do SUS;
b. a totalidade das internações e atendimentos ambulatoriais realizados para
os pacientes usuários do SUS; e
c. as alterações referentes aos registros no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).

4.2.2.2 Educação
Para a concessão da certificação no âmbito da educação, a entidade deve aplicar
anualmente em gratuidade pelo menos 20% (vinte por cento) da receita anual
efetivamente recebida nos termos da Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999.
A norma prevê ainda que para o cumprimento da gratuidade a entidade deve:
a. demonstrar adequação às diretrizes e metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação (PNE), na forma do art. 214 da Constituição Federal;
b. atender a padrões mínimos de qualidade, aferidos pelos processos de avaliação conduzidos pelo Ministério da Educação; e
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c. oferecer bolsas de estudo nas seguintes proporções:
c.1 no mínimo, uma bolsa de estudo integral para cada nove alunos pagantes da educação básica;
c.2 bolsas parciais de 50% (cinquenta por cento), quando necessário
para o alcance do número mínimo exigido.

4.2.2.3 Assistência social
No âmbito da assistência social, a certificação e a renovação serão concedidas
a entidades que prestem serviços ou realizem ações assistenciais, de forma gratuita, continuada e planejada, para os usuários e a quem deles necessitar, sem
qualquer discriminação, observada a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.
Define a norma que entidades de assistência social são aquelas que prestam,
sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários, bem
como as que atuam na defesa e garantia de seus direitos.
As entidades que prestam serviços com o objetivo de habilitação e reabilitação
de pessoa com deficiência e de promoção da sua integração à vida comunitária
e aquelas abrangidas pelo disposto no art. 35 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro
de 2003, poderão ser certificadas, desde que comprovem a oferta de, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de sua capacidade de atendimento ao sistema de
assistência social.
São requisitos específicos para a certificação:
a. estar inscrita no respectivo Conselho Municipal de Assistência Social ou
no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, conforme o caso,
nos termos do art. 9º da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993; e
b. integrar o Cadastro Nacional de Entidades e Organizações de Assistência
Social de que trata o inciso XI do art. 19 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro
de 1993.

O Processo Legislativo, o Orçamento Público e a Casa Legislativa

Porém, a comprovação do vínculo da entidade de assistência social à rede
socioassistencial privada no âmbito do Sistema Único de Assistência Social
(Suas) é condição suficiente para a concessão da certificação, no prazo e na
forma a serem definidos em regulamento.

4.2.3 Qualificação como organização social
A organização social é regulada pela Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998. Trata-se de uma qualificação, um título, que a administração outorga a uma entidade privada, sem fins lucrativos, que é declarada como de interesse social e de
utilidade pública, para todos os efeitos legais (art. 11 da Lei nº 9.637, de 1998).
O objetivo expresso no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, pelo
extinto Ministério da Administração e Reforma do Estado (Mare), com a criação da figura das organizações sociais foi encontrar um instrumento que permitisse a transferência para tais entidades de certas atividades que vinham
sendo exercidas pelo poder público e que melhor o seriam pelo setor privado,
sem necessidade de concessão ou permissão.
Nos termos da Lei nº 9.637, de 1998, o Poder Executivo poderá qualificar como
organizações sociais pessoas jurídicas cujas atividades sociais sejam dirigidas
ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e
preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde. Portanto, as organizações
sociais tratam de serviços sociais não exclusivos do Estado, que incentiva e fiscaliza essa atuação por meio de vínculo jurídico instituído mediante “contrato
de gestão”.
Nesse sentido, cabe mencionar trecho da obra de Meirelles (2005) sobre a matéria em comento:
6.1.2 Organizações sociais – A Lei Federal nº 9.637, de 18/5/1998, autorizou o
Poder Executivo a qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades estatutárias sejam dirigidas
ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e
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preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos os requisitos previstos naquele diploma.
A organização social, portanto, não é um novo ente administrativo, é uma qualificação, um título, que a administração outorga a uma entidade privada, sem fins
lucrativos, para que ela possa receber determinados benefícios do poder público
(dotações orçamentárias, isenções fiscais etc.) para a realização de atividades
necessariamente de interesse coletivo. (MEIRELLES, 2005, p. 367-368)

Essas pessoas jurídicas são as previstas no Código Civil (Lei nº 10.406, de
2002), associações e fundações (art. 44, inciso I e III). Podem já existir ou ser
criadas para o fim específico de receberem o título de organização social e
prestarem os serviços desejados pelo poder público. O que importa é que se
ajustem aos requisitos da lei.
Entretanto, a qualificação da entidade privada como organização social é ato
administrativo discricionário do poder público. No âmbito federal, o exame da
conveniência e oportunidade da medida cabe ao ministro ou titular do órgão
supervisor ou regulador da área de atividade correspondente ao objeto social
da entidade pretendente, assim como ao ministro da Administração.
O Poder Executivo também poderá desqualificar a entidade privada, retirando-lhe o título de organização social, mas essa providência há de estar baseada
no descumprimento das disposições contidas no contrato de gestão e devidamente apuradas em processo administrativo, assegurado o direito de defesa
dos dirigentes da organização.
Entre os requisitos básicos, encontram-se: ausência de finalidade lucrativa; excedentes financeiros decorrentes de suas atividades e todo e qualquer legado
ou doação recebida ser incorporado ao patrimônio; possuir órgãos diretivos
colegiados, com a participação de representantes do poder público e da comunidade; publicidade de seus atos; submissão ao controle do Tribunal de Contas
e celebração de um contrato de gestão com o poder público, para a formação
da parceria e a fixação das metas a serem atingidas e o controle dos resultados.
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Atendendo tais exigências e obtendo a qualificação de organização social, a entidade poderá contar com os recursos orçamentários e os bens públicos (móveis e imóveis) necessários ao cumprimento do contrato de gestão. Os bens
ser-lhe-ão transferidos mediante permissão de uso e os recursos serão liberados de acordo com o cronograma de desembolso estabelecido no contrato de
gestão. Mais ainda: é facultada ao Poder Executivo a cessão especial de servidor à organização social, com ônus para o órgão de origem.
Como informa Bandeira de Mello (2005), uma vez qualificada e com o contrato de gestão assinado, a entidade estará apta a receber bens públicos para o
cumprimento do programa de trabalho proposto no contrato:
Uma vez qualificada como ‘organização social’ e tendo travado contrato de gestão – que será ‘elaborado de comum acordo’ entre o poder público e a entidade
privada e discriminará as respectivas atribuições, responsabilidades e obrigações (art. 6º) –, a pessoa estará, nesta conformidade, apta a receber bens públicos
em permissão de e sem licitação prévia (art. 12, § 3º), não havendo restrição
alguma a que se trate também de bens imóveis, ser beneficiária de recursos orçamentários (art. 12) e de servidores públicos que lhe serão cedidos a expensas
do erário público (art. 14)! Caberá ao poder público fiscalizar o cumprimento
do programa de trabalho proposto no contrato, com suas metas e prazos de
execução, verificados segundo critérios objetivos de avaliação de desempenho, mediante indicadores de qualidade e produtividade (art. 7º, I, c/c art. 8º).
(BANDEIRA DE MELLO, 2005, p. 221)

4.2.3.1 Contrato de gestão
Contrato de gestão é o instrumento jurídico firmado entre uma organização
social e o poder público. Trata-se de acordo operacional de direito público
entre a administração e a entidade privada para a realização de objetivos de interesse comum. Embora designado de contrato, aproxima-se de um convênio
com características especiais.
O contrato de gestão deve discriminar as atribuições, responsabilidades e
obrigações do poder público e da organização social, bem como especificar
o programa de trabalho proposto, a fixação das metas a serem atingidas e os
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respectivos prazos de execução, bem como os critérios objetivos de avaliação
de desempenho, mediante indicadores de qualidade e produtividade (controle
de resultados). Além disso, o contrato deve prever limites e critérios para a
realização de despesa com remunerações e vantagens percebidas pelos dirigentes e empregados da organização social, além de outras cláusulas julgadas
convenientes pelo poder público.
Hoje são seis as entidades qualificadas como organizações sociais pelo governo
federal. Na área de pesquisa e inovação são cinco, mantendo contratos de gestão com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Na área de comunicação social,
a Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto celebrou contrato de
gestão com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), vinculada à Secretaria de
Comunicação da Presidência da República.49

4.2.4 Qualificação como organização da sociedade
civil de interesse público (Oscip)
As organizações da sociedade civil de interesse público (Oscip) foram criadas por meio da Lei nº 9.790, de 1999 (Lei das Oscip), e são reguladas pelo
Decreto Federal nº 3.100, de 1999. A norma surge em meio a um processo de
reconhecimento da importância da atuação privada na prestação de serviços
de interesse público.
Como esclarece Bandeira de Mello (2005), trata-se de um qualificativo atribuível vinculadamente a pessoas jurídicas de direito privado, para fins de habilitá-las a firmar termos de parceria com o poder público:
III. Tal figura, como dito, foi introduzida pela Lei nº 9.790, de 23/3/1999. De
acordo com ela, tal qualificativo é atribuível, vinculadamente a pessoas jurídicas de direito privado requerentes, para fins de habilitá-las a firmar termos de
parceria com o poder público, com o qual se credenciam a receber recursos ou

49

RELAÇÕES de parceria entre poder público e entes de cooperação e colaboração no Brasil. Brasília:
Secretaria de Gestão/MPOG, 2010. p. 29.

O Processo Legislativo, o Orçamento Público e a Casa Legislativa

bens públicos empenhados neste vínculo cooperativo entre ambos, desde que
tais pessoas:
a) não tenham fins lucrativos,
b) sejam prepostas a determinadas atividades socialmente úteis (arroladas no
art. 3º, quais, exempli gratia, assistência social, combate à pobreza, promoção
gratuita da saúde, da cultura, da cidadania, dos direitos humanos etc.);
c) não estejam inclusas no rol das impedidas (listadas no art. 2º, como, por exemplo, sociedades comerciais, organizações sociais, instituições religiosas, cooperativas, sindicatos e entidades criadas pelo governo); e
d) consagrem em seus estatutos uma série de normas (preestabelecidas no
art. 42) sobre estrutura, funcionamento e prestação de contas. (BANDEIRA DE
MELLO, 2005, p. 224-225)

Trata-se de qualificação especial concedida pelo Ministério da Justiça a determinadas entidades da sociedade civil sem fins lucrativos cujos objetivos estatutários atendam a finalidades de natureza social. De fato, para se qualificar a
instituição interessada precisa se enquadrar em uma das finalidades reconhecidas pela legislação. São elas:
III. promoção da assistência social;
IV. promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e
artístico;
V. promoção gratuita da educação, observando-se a forma complementar
de participação das organizações de que trata esta lei;
VI. promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de
participação das organizações de que trata esta lei;
VII. promoção da segurança alimentar e nutricional;
VIII. defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável;
IX. promoção do voluntariado;
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X. promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza;
XI. experimentação, não lucrativa, de novos modelos socioprodutivos e de
sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito;
XII. promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar;
XIII. promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais;
XIV. estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos
que digam respeito às atividades mencionadas neste artigo.

Portanto, são entidades vocacionadas para serem colaboradoras do Estado na
implementação de políticas públicas e na prestação de serviços sociais à população. As Oscip voltam-se para a prestação de serviços sociais não exclusivos
do Estado, mas com o incentivo e a fiscalização do poder público, mediante
vínculo jurídico instituído por termo de parceria.
A lei dispõe ainda que a dedicação às atividades nela previstas configura-se
mediante a execução direta de projetos, programas, planos de ações correlatas,
por meio da doação de recursos físicos, humanos e financeiros, ou ainda pela
prestação de serviços intermediários de apoio a outras organizações sem fins
lucrativos e a órgãos do setor público que atuem em áreas afins.
Por sua vez, não se admite a qualificação como Oscip, ainda que a entidade atue
nas áreas mencionadas, caso se trate de: sociedades comerciais; sindicatos; associações de classe ou de representação de categoria; instituições religiosas
ou voltadas para a disseminação de credos, cultos; organizações partidárias
inclusive fundações; entidades de benefício mútuo a associados; entidades e
empresas que comercializam planos de saúde; instituições hospitalares privadas não gratuitas e suas mantenedoras; escolas privadas não gratuitas; organizações sociais; cooperativas; fundações públicas; fundações, sociedades civis
ou associações de direito privado criadas por órgão público ou por fundações
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públicas; organizações creditícias que tenham quaisquer tipo de vinculação
com o sistema financeiro nacional.
O patrimônio da Oscip será constituído de bens móveis, imóveis, veículos, semoventes, ações e títulos da dívida pública. No caso de dissolução da
instituição, o respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa
jurídica qualificada nos termos da Lei nº 9.790, de 1999, preferencialmente
que tenha o mesmo objetivo social.
De forma semelhante, na hipótese de a entidade perder a qualificação, o acervo
patrimonial disponível, adquirido com recursos públicos durante o período
em que perdurou aquela qualificação, será contabilmente apurado e transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos da mesma lei, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social.
A instituição remunera os dirigentes que efetivamente atuam na gestão executiva e aqueles que lhe prestam serviços específicos, respeitados, em ambos os
casos, os valores praticados pelo mercado na região onde exerce suas atividades.
Os recursos financeiros necessários à manutenção da instituição poderão ser
obtidos por: termo de parceria, convênios e contratos firmados com o poder
público para financiamento de projetos na sua área de atuação; contratos e
acordos firmados com empresas e agências nacionais e internacionais; doações, legados e heranças; rendimentos de aplicações de seus ativos financeiros
e outros, pertinentes ao patrimônio sob a sua administração; contribuição dos
associados e recebimento de direitos autorais.
4.2.4.1 Termo de parceria
O termo de parceria é uma das principais inovações da Lei das Oscip. Trata-se
de instrumento jurídico criado pela Lei nº 9.790, de 1999 (art. 9º), que formaliza as parcerias entre o poder público e a Oscip para o fomento e execução
de projetos. Na prática, representa um acordo de cooperação entre as partes e
substitui o convênio para a realização de projetos entre Oscip e órgãos públicos.
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Constituem cláusulas necessárias ao termo de parceria aquelas que disponham
sobre: objeto, com especificação do programa de trabalho; metas e resultados
a serem atingidos; prazos de execução ou cronograma; avaliação de desempenho; previsão de receitas e despesas; relatório anual e publicação na imprensa
oficial do extrato do termo de parceria e da execução física e financeira.
4.2.4.2 Supervisão do termo de parceria
Deve-se ainda mencionar que a supervisão50 da execução fica a cargo do órgão
público da área de atuação correspondente, além do respectivo conselho de
política pública. Além disso, o termo de parceria ainda está sujeito ao sistema de controle da administração pública, formado por auditorias interna (por
exemplo, a Secretaria Federal de Controle no governo federal) e externa (tribunais de contas).
Em caso de malversação de bens ou recursos públicos, os responsáveis pela
fiscalização representarão ao Ministério Público, à Advocacia Geral da União
ou à procuradoria da entidade.
Dessa forma, o instrumento administrativo de cooperação instituído pela Lei
das Oscip se pauta em duas premissas: a) o poder público continua responsável
pela diretriz da respectiva política pública (o que impede a sub-rogação das
obrigações fundadas nos princípios constitucionais da prestação de serviços)
e b) demonstração de que a Oscip realiza atividades na citada área mediante
seus recursos próprios. Assim, o termo de parceria não respalda a terceirização de contratações de funcionários por entidades privadas nem afasta a responsabilidade direta do Estado pela condução da respectiva política pública.
Por fim, é importante destacar algumas distinções dessas entidades em
relação às organizações sociais. Segundo Bandeira de Mello (2005), as Oscip distinguem-se das organizações sociais, entre outros pontos relevantes, pelos seguintes:
50

Assim considerados o monitoramento e a fiscalização.
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a) a atribuição do qualificativo não é, como naquelas, discricionária, mas vinculada e aberta a qualquer sujeito que preencha os requisitos indicados; não prevê
o trespasse de servidores públicos para nelas prestar serviço; b) não celebram
‘contratos de gestão’ com o poder público, mas ‘termos de parceria’, conquanto,
tal como neles, seja especificado um programa a cumprir, com metas e prazos
fiscalizados, além da obrigação de um relatório final, o que os faz mais distintos,
entre si, pelo nome que pelo regime; c) os vínculos em questão não são condicionantes para a qualificação da entidade como tal, ao contrário do que ocorre
com as ‘organizações sociais’; d) o poder público não participa de seus quadros
diretivos, ao contrário do que ocorre naquelas; e e) o objeto da atividade delas é
muito mais amplo, compreendendo, inclusive, finalidades de benemerência social, ao passo que as ‘organizações sociais’ prosseguem apenas atividades de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação
do meio ambiente, cultura e saúde. (BANDEIRA DE MELLO, 2005, p. 224-225)

4.2.5 Entidades de apoio
Tais entidades são instituídas por servidores públicos e normalmente constituídas sob a forma de fundação, mas também podem assumir a forma de
associação ou cooperativa. Portanto, são pessoas jurídicas de direito privado,
sem fins lucrativos, que não integram a administração pública.
Têm por objetivo a prestação, em caráter privado, de serviços sociais não exclusivos do Estado, geralmente para colaborarem com instituições de ensino e
pesquisa por meio de convênio.
Dessa forma, em regra, seus objetivos são similares aos da entidade pública
junto à qual pretendem atuar. A entidade pública presta serviço público e a de
apoio atividade privada aberta à iniciativa privada.
Não possuem legislação específica que as regulamente, salvo a Lei nº 8.958 de
20 de dezembro de 1994, que dispõe especificamente a respeito da relação celebrada entre instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e
tecnológica e fundações de apoio.
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Segundo a referida norma, exige licitação (art. 3º, I), prestação de contas (art. 3º,
II), fiscalização pelo tribunal de contas (art. 3º, III) e outros requisitos para a
utilização de servidores públicos (arts. 4º e 4º-A) e bens públicos (art. 6º).

5 Critérios de escolha das entidades para
recebimento de recursos públicos
O objeto do presente tópico é apresentar as formas adotadas para escolha de
entidades privadas que, após estabelecerem alguma forma de parceria com o
ente estatal, se tornam beneficiárias da transferência de recursos públicos. O
ponto de interesse aqui é apresentar a forma de escolha das entidades de direito privado que vão celebrar parceria com o ente público da esfera federal.
A regulação para estabelecimento de convênios, contratos de repasse e termos
de cooperação é feita por meio do Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007. A escolha da entidade, nos termos do referido decreto, se dará entre as entidades de
direito privado sem fins lucrativos cadastradas no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – Siconv (art. 3º) e poderá, a critério do órgão ou
entidade concedente, ser precedida de chamamento público para a seleção de
projetos ou entidades que tornem mais eficaz o objeto do ajuste (art. 4º).
Além disso, a Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011 (lei de diretrizes orçamentárias), estabelece algumas regras para transferência de recursos ao setor privado. Na LDO, essas transferências se subdividem em subvenções, contribuições
correntes e de capital e auxílios. O art. 30, que trata das subvenções, relaciona
as áreas de atuação das entidades que podem se beneficiar com esse tipo de
transferência: assistência social, saúde ou educação. As entidades, além de atuar
nessas áreas, devem possuir certificação de entidade beneficente de assistência
social. A exigência dessa certificação não é, todavia, absoluta. O inciso II do
parágrafo único do artigo 30 prevê um rol de áreas em que essa exigência é
dispensada, desde que a seleção da entidade seja feita por meio de “processo
público de ampla divulgação promovido pelo órgão ou entidade concedente”.
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O enquadramento das entidades que podem se beneficiar de transferências
a título de contribuições correntes e de capital está descrito no artigo 31 da
LDO. Em linhas gerais, as entidades não podem pertencer às áreas que já se
beneficiam por meio de subvenções e atendam a pelo menos uma das condições previstas nos incisos I, II e III. Aplica-se aos dois últimos incisos a
prescrição do § 1º, que exige a publicação de um ato de autorização para cada
entidade beneficiada, pela entidade orçamentária transferidora, contendo o
critério de seleção, o objeto, o prazo do convênio ou instrumento congênere e
a justificativa para a escolha da entidade.
Devido a algumas especificidades, nos deteremos adiante no debate acerca dos
critérios de escolha das organizações sociais (OS) e das organizações da sociedade civil de interesse público (Oscip).

5.1 Critérios para escolha das organizações sociais
A Lei nº 9.637, de 1998, dispõe, entre outros assuntos, sobre a qualificação de
entidades como organizações sociais.
No art. 1º, a lei estabelece as áreas que as pessoas jurídicas de direito privado
sem fins lucrativos devem atuar: ensino, pesquisa científica, desenvolvimento
tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde.
O inciso II do art. 2º da Lei nº 9.637/1998 determina que, em conjunto com o
ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado, o ministro
ou titular de órgão supervisor ou regulador da área de atividade constante no
contrato social da pessoa jurídica de direito privado tem o poder discricionário de aprovar a qualificação; isto é, a escolha das pessoas jurídicas de direito
privado que serão qualificadas como organizações sociais não é feita por meio
de processo licitatório.
Após a qualificação, firma-se o contrato de gestão. A Lei nº 9.637, de 1998, regula o contrato de gestão nos artigos 5º a 7º. Nos termos do art. 6º, o contrato
de gestão é elaborado de comum acordo entre o órgão ou a entidade supervi-
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sora e a organização social. Uma pergunta que cabe neste momento é sobre a
necessidade de licitação para assinatura do contrato de gestão ou, ao contrário,
se o contrato de gestão é consequência imediata da qualificação.
A pergunta é relevante, pois, pelo art. 12 da lei, a permissão para que se destinem recursos orçamentários e bens públicos à organização social só ocorre
depois de firmado o contrato de gestão. Além disso, a hipótese de dispensa
de licitação para celebração de contrato de prestação de serviços com as organizações sociais contida no inciso XXIV do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993,
pressupõe o contrato de gestão.
A análise da Lei nº 9.637/1998, embora não permita extrair de forma imediata
a resposta ao questionamento sobre a necessidade de licitação para assinatura
do contrato de gestão, traz elementos que sugerem ser dispensável a licitação.
Um desses elementos é o artigo 5º, que define o contrato de gestão, pois não
impõe, como requisito, a licitação prévia. Outro elemento é o artigo 6º, que,
embora não faça de forma categórica, dá uma indicação de que não há licitação, pois prescreve que a elaboração do contrato de gestão seja feita conjuntamente entre o órgão ou entidade supervisora e a organização social. Essa prescrição de elaboração conjunta possibilita a interpretação de que a cooperação
começa a ocorrer já no momento de composição do instrumento de parceria.
A licitação, neste caso, se prevalecer essa interpretação, não nos parece razoável, pois a entidade privada parceira já estaria definida.
Essa questão da necessidade prévia de licitação para se firmar o contrato de
gestão foi submetida ao Supremo Tribunal Federal, que precisou se manifestar
quanto à constitucionalidade da Lei nº 9.637, para indeferir a medida cautelar
na ADI nº 1.923/DF. Essa decisão, no entanto, não foi unânime. Os ministros
que participaram do julgamento da medida cautelar demonstraram divergências de interpretação em vários pontos da lei. No tocante à questão proposta,
o ministro Eros Grau votou pelo indeferimento da medida cautelar por entender que a decisão em juízo liminar poderia afetar injustamente situações já
consolidadas, mas expressou sua reprovação quanto ao fato de a assinatura do
contrato de gestão não ser precedida de licitação: “a celebração desse contrato
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de gestão com o poder público habilitará a organização social ao desfrute de
certas vantagens. Mais do que vantagens, favores desmedidos, visto que a contratação não é antecedida de licitação” (GRAU, 2006, p. 148).
A decisão de mérito da ADI nº 1.923/DF ainda não foi proferida, mas, sobre
ela, dois ministros já se manifestaram. O relator, ministro Carlos Ayres Britto,
proferiu voto onde reprova a discricionariedade do processo de qualificação da
organização social e, no tocante à necessidade de licitação para assinatura do
contrato de gestão, defende que se faça interpretação conforme a Constituição
para afastar “qualquer interpretação excludente da realização de um peculiar
proceder competitivo público para: a) a qualificação de entidade privada como
‘organização social’; b) a celebração do impropriamente chamado ‘contrato de
gestão’” (BRITO, 2011, p. 30).
O outro voto foi proferido pelo ministro Luiz Fux. Na decisão, o ministro expressa que o contrato de gestão:
Configura hipótese de convênio, por consubstanciar a conjugação de esforços
com plena harmonia entre as posições subjetivas, que buscam um negócio verdadeiramente associativo, e não comutativo, para o atingimento de um objetivo
comum aos interessados: a realização de serviços de saúde, educação, cultura,
desporto e lazer, meio ambiente e ciência e tecnologia, razão pela qual se encontram fora do âmbito de incidência do art. 37, XXI, da CF. (FUX, 2011, p. 4)

O ministro Luiz Fux, embora afaste a incidência da licitação nos termos do
inciso XXI do art. 37 da CF, entende ser impositivo que:
O poder público conduza a celebração do contrato de gestão por um procedimento impessoal e pautado por critérios objetivos, por força da incidência direta
dos princípios constitucionais da impessoalidade, da publicidade e da eficiência
da administração pública. (FUX, 2011, p. 5)

Os doutrinadores que se debruçaram sobre a questão também não são unânimes quanto à necessidade de licitação para firmar o contrato de gestão.
Mello defende que a Lei nº 9.637/1998 é inconstitucional, entre outros motivos por considerar que a lei dispensa a licitação para se firmar o contrato de
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gestão. O autor entende que o contrato de gestão é requisito para qualificar a
organização social:
Entre estes requisitos substanciais devem ser salientados: (...) e firmar contrato
de gestão com o poder público. Este último traço não foi formulado diretamente,
mas parece indispensável, condicional à sua qualificação, em face dos arts. 2º, f,
4º, II, e 5º e ss. (BANDEIRA DE MELLO, 2006, p. 228-298)

Ao tratar da hipótese de dispensa de licitação relacionada às organizações sociais, Carvalho Filho fundamenta a dispensa de licitação para a assinatura do
contrato de gestão:
Quanto ao contrato de gestão em si, a dispensa de licitação decorre do próprio
sistema implantado na lei reguladora e espelha corolário natural desse tipo de
negócio jurídico: a uma, porque se cuida de ajuste de caráter social e, a duas, porque retrata regime de parceria, incompatível com o processo de licitação. Assim,
a administração é livre para escolher a organização social com a qual celebrará
o contrato. (CARVALHO FILHO, 2009, p. 245)

Em sentido contrário, Marçal Justen Filho sobreleva os princípios da indisponibilidade do interesse público e da isonomia para defender que a assinatura
do contrato de gestão deve ser precedida de licitação:
Em primeiro lugar, há o postulado da indisponibilidade do interesse público.
Como decorrência, a administração não pode ceder bens, pessoal e recursos a
terceiros por mera liberalidade.
(...)
Em segundo lugar, há o princípio da isonomia. Todas as organizações sociais
têm o direito de ser tratadas igualmente. Não se admitem distinções fundadas
em escolhas meramente subjetivas. (JUSTEN FILHO, 2009, p. 333)

Como se constata das citações apresentadas é que a Lei nº 9.637/1998 gera
muitos problemas de interpretação, em especial sobre a questão da dispensa
da licitação para assinatura do contrato de gestão. Os dois votos apresentados em sede de julgamento do mérito da ADI nº 1.923/DF não determinam a
aplicação do inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal como solução para
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a escolha das organizações sociais para assinatura do contrato de gestão. No
entanto, os ministros que os proferiram entendem ser inafastável a adoção de
um procedimento transparente e impessoal capaz de selecionar, no universo de entidades interessadas, aquela com quem o ente público estabelecerá a
pareceria. Este é o entendimento que nos parece conforme com os princípios
constitucionais a que se submete a administração pública, sobretudo no seu
relacionamento com entidades privadas. O problema, no entanto, permanece
e o que se tem de concreto é a decisão que indeferiu a medida cautelar na referida ADI, mantendo a vigência integral da Lei nº 9.637/1998. Isso de forma
nenhuma responde a questão proposta, mas é o que, por ora, se pode afirmar.

5.2 Critério de escolha das organizações da
sociedade civil de interesse público (Oscip)
A norma que define e regula as organizações da sociedade civil de interesse
público (Oscip) é a Lei nº 9.790, de 1999. Regulamenta essa norma o Decreto
Federal nº 3.100, de 1999.
As entidades públicas de direito privado que pretendem receber o título jurídico de organização da sociedade civil de interesse público se submetem à qualificação. A outorga da qualificação é deferida pelo Ministério da Justiça, desde
que cumpridos os requisitos especificados nos artigos 3º e 4º da lei. O § 2º do
artigo 1º esclarece que a outorga da qualificação é ato vinculado ao cumprimento dos requisitos. Assim, a escolha das entidades de direito privado que
receberão o título jurídico de Oscip não passa por um processo seletivo: todas
as entidades que tenham cumprido os requisitos exigidos e formalizarem o
requerimento junto ao Ministério da Justiça serão qualificadas.
O instrumento jurídico que vincula a Oscip ao poder público é o termo de
parceria, que é definido no artigo 9º e seguintes da Lei nº 9.790/1999. O termo
de parceria não decorre imediatamente da outorga da qualificação, pois o referido artigo, ao defini-lo, especifica que é o instrumento passível de ser firmado
entre o poder público e as entidades qualificadas como Oscip.
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Assim, é necessário que a celebração do termo de parceria, sempre que possível, seja precedida de um processo de seleção. Os artigos 23 e seguintes do Decreto Federal nº 3.100/1999 regulamentam essa seleção por meio de concurso
de projetos. O concurso é divulgado por meio de edital e se presta a selecionar,
dentre os projetos desenvolvidos pelas Oscip participantes do certame, o que
melhor atenda aos interesses do órgão estatal parceiro para “obtenção de bens
e serviços e para a realização de atividades, eventos, consultoria, cooperação
técnica e assessoria”.
Dissertando em artigo sobre o dever do poder público licitar junto ao Terceiro
Setor, Luciano Ferraz faz referência ao Acórdão nº 1.777/2005 e lembra que o
“Tribunal de Contas da União expediu orientação no sentido de que sempre que
possível o poder público deve se socorrer desse processo seletivo” (FERRAZ,
2010, p. 77). O autor defende que a expressão “poderá” na redação do artigo 23
do Decreto nº 3.100/1999 não implica em uma atribuição de discricionariedade
ao administrador para dispensar o concurso de projetos, pois a sua realização
deve ser cogitada sempre que a competição for viável.
Um questionamento sobre a forma de contratação das Oscip é quanto à aplicabilidade do inciso XXIV do art. 24 da Lei nº 8.666/1993 quando o objeto da
contratação for a prestação de serviços. A leitura do referido dispositivo parece
deixar claro que a hipótese de dispensa da licitação somente se aplica às organizações sociais. No entanto, sobre a aplicação do referido dispositivo, não foi
esse o entendimento de José dos Santos Carvalho Filho:
Conquanto o estatuto não as tenha mencionado, incide a norma em foco sobre
eventuais contratos – denominados na lei de termos de parceria – celebrados
entre o ente federativo e as pessoas que tenham recebido a referida qualificação:
será direta a contratação dos serviços decorrentes do ajuste principal, sendo,
pois, dispensada a licitação. (CARVALHO FILHO, 2009, p. 245)

Contrapondo esse entendimento, cabe uma leitura do Acórdão nº 421/200451
do Tribunal de Contas de União (TCU), que dá aplicação restritiva ao
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Jurisprudência do TCU, Acórdão nº 421/2004, relator ministro Augusto Sherman Cavalcante.
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inciso XXIV do art. 24. No acórdão, o TCU restringe a aplicação do inciso
apenas às organizações sociais qualificadas pela esfera de governo contratante.
Destarte, para encerrar esta análise sobre a forma de escolha das Oscip, concluímos que a qualificação, por ser ato vinculado, não envolve concorrência.
A celebração do termo de parceria, sempre que viável a concorrência, deve ser
precedida de concurso de projetos. Quanto à transferência dos recursos públicos para as entidades privadas qualificadas como Oscip, exige-se, em primeiro
lugar, o vinculo de cooperação instituído pelo termo de parceria e, em segundo
lugar, essa transferência sempre se subordina ao cumprimento das responsabilidades e obrigações pactuadas para a execução do programa de trabalho
objeto do termo celebrado.

6 Regime jurídico das entidades
privadas sem fins lucrativos
6.1 Adoção de procedimento licitatório
para a contratação de bens e serviços
Segundo o inciso XXI do art. 37 da Constituição, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições
a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
Apesar de o caput do art. 37 sujeitar ao alcance da norma a administração
pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios, alguns entendem que as entidades privadas
sem finalidade lucrativa, ao lidarem com recursos públicos, devem obedecer às
mesmas regras ditadas à administração pública.
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O inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal foi regulamentado pela Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que, em seu art. 116, disciplina que se aplicam as disposições da referida lei, no que couber, aos convênios, acordos,
ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades
da administração.
A expressão “no que couber” sempre gerou e gera dificuldades na sua aplicação, estando a depender da interpretação dos vários agentes responsáveis pela
sua observância. Como se verá adiante, teremos uma série de idas e vindas nas
várias interpretações a respeito, culminando no atual disciplinamento presente no Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, regulamentado pela Portaria
nº 127, de 29 de maio de 2008.
A Instrução Normativa nº 1/1997-STN, de 15 de janeiro de 1997, no seu parágrafo único do art. 27 disciplinou que a entidade privada não estaria sujeita aos
ditames da Lei nº 8.666/1993, devendo, na execução das despesas com recursos recebidos em transferências, adotar procedimentos análogos aos estabelecidos pela referida lei.
Porém, no Acórdão nº 1.070/2003-Plenário, o Tribunal de Contas da União posicionou-se no sentido de que, exercendo o particular a gestão da coisa pública,
estaria obrigado, quando da aplicação de recursos de convênio firmado com
órgãos ou entidades vinculados à União, por expressa determinação constitucional, a realizar os procedimentos licitatórios fixados na Lei nº 8.666/1993,
e por essa razão determinou ao Poder Executivo a modificação do parágrafo
único do art. 27 da IN/STN nº 1/1997. A modificação foi implementada pela
Secretaria do Tesouro Nacional, resultando no seguinte texto:
Art. 27. O convenente, ainda que entidade privada, sujeita-se, quando da execução de despesas com os recursos transferidos, às disposições da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993, especialmente em relação a licitação e contrato, admitida
a modalidade de licitação prevista na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, nos
casos em que especifica.

A decisão do TCU, porém, não foi pacífica, tendo sido apresentados três votos
contrários à determinação. O ministro Benjamim Zymler, que se posicionou
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contrariamente à aplicação dos ditames da Lei nº 8.666/1993 às entidades privadas sem fins lucrativos, assim defendeu sua opinião:
considero incabível o exercício das prerrogativas da Lei nº 8.666/1993 por entes
privados, uma vez que, dada a natureza dos mesmos, somente entes públicos
podem exercê-las. A lei em questão prevê, por exemplo, a aplicação de multas,
a rescisão unilateral de contratos e a declaração de inidoneidade de licitantes,
prerrogativas que são expressões concretas do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Não poderia um ente privado, em decorrência
de simples pactuação de convênio com a administração pública, investir-se de
tais poderes. São estes reservados aos agentes públicos investidos em cargos,
empregos ou funções.
(...) Ademais, a observância de todos os dispositivos da Lei das Licitações por
entes privados imporia a elevação dos custos operacionais daqueles, que passariam a necessitar de pessoal especificamente qualificado para a condução de
licitações. Por exemplo, exigiria a criação e manutenção de cadastros de empresas para o aperfeiçoamento da modalidade tomada de preços. Além disso,
não haveria espaço para se exigir a existência de dotações orçamentárias como
condição prévia para a licitação.
O que ora se analisa, em essência, é a extensão da aplicabilidade da Lei
nº 8.666/1993. Dispõe a ementa daquela lei que a mesma ‘Regulamenta o art. 37,
inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos
da administração pública e dá outras providências’.
Uma vez que a aludida lei regulamenta um dispositivo constitucional, a sua
abrangência está indissociavelmente ligada ao escopo de aplicabilidade da norma constitucional que a rege. Assim dispõe o art. 37 e seu inciso XXI, da Constituição Federal, in verbis:
‘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:
(...)
XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que
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assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.’
O art. 37 da Constituição Federal, no seu caput, delimita sua aplicação à administração pública direta e indireta dos poderes públicos dos três níveis da
federação, não se incluindo ali os agentes privados. Assim, o escopo de aplicação da lei que regulamenta o seu inciso XXI – atualmente a Lei nº 8.666/1993
– não pode exceder aos limites delineados pelo poder constituinte no caput do
dispositivo retrotranscrito.
E de fato o legislador respeitou o texto constitucional. O parágrafo único do art. 2º
da lei em comento, ao descrever os entes a ela subordinados, o faz em perfeita
harmonia com o âmbito de aplicação da norma constitucional que regulamenta,
dispondo que ‘subordinam-se ao regime desta lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas
públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta
ou indiretamente pela União, estados, Distrito Federal e municípios’.
Como se vê, a lei apenas descreveu com mais detalhes a composição da administração pública direta e indireta, não fazendo ali constar entidades não classificáveis como integrantes da administração pública, motivo pelo qual não incluiu
entes do setor privado.
Entendo que o poder constituinte, sempre que desejou estender aos agentes privados regramentos típicos do setor público, o fez expressamente, como lemos
no parágrafo único do art. 70, que estende o dever de prestar contas a todos os
que manuseiem recursos públicos, sejam pessoas físicas ou jurídicas, públicas
ou privadas.
Pelos mesmos motivos, não poderíamos dar aplicação extensiva do art. 116 da
Lei nº 8.666/1993, de modo a abranger as relações entre entes privados. Esse dispositivo vincula a aplicação da Lei nº 8.666/1993, no que for possível, aos acordos, convênios e instrumentos congêneres firmados por órgãos ou entidades da
administração pública. Nem a Constituição nem a lei previram expressamente
sua aplicação a entes privados quando contratam entre si.
Por esses motivos, entendo que não se pode exigir que a Fundação Zerbini, de
caráter privado, aplique as normas da Lei nº 8.666/1993 quando da contratação
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de empresa de construção civil, ainda que os recursos a serem aplicados tenham
origem pública.
Na minha avaliação, foi oportuna e feliz a redação dada ao art. 27, parágrafo
único, da IN STN nº 1/1997, ao explicitar que o convenente entidade privada não
está sujeito à Lei nº 8.666/1993, sem embargo de firmar orientação no sentido
de que sejam adotados procedimentos análogos aos estabelecidos pela referida
lei, o que evidencia, ao mesmo tempo, reverência aos princípios constitucionais
norteadores da gestão pública e respeito ao domínio dos agentes privados.

Gerada a polêmica, o Tribunal de Contas da União, em sessão de 6 de abril de
2005, por meio do Acórdão do Plenário nº 353/2005, ao analisar pedido de reexame interposto ao Acórdão do Plenário nº 1.070/2003, conheceu do recurso e
resolveu firmar o entendimento de que a aplicação de recursos públicos geridos
por particular em decorrência de convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, deveria atender, no que couber, às disposições da Lei de
Licitações, em virtude do art. 116 da Lei nº 8.666/1993. Além disso, a fim de dirimir quaisquer dúvidas com relação à aplicação da expressão “no que couber”,
decidiu, entre outros, recomendar à Presidência de República que procedesse à
regulamentação do art. 116 da Lei nº 8.666/1993, estabelecendo, em especial,
as disposições da Lei de Licitações que deveriam ser seguidas pelo particular
partícipe de convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres.
Ainda em 2005, nova polêmica foi suscitada pelo Decreto nº 5.504, de 5 de
agosto de 2005. Referido decreto estabeleceu, em seu art. 1º, que os instrumentos de formalização, renovação ou aditamento de convênios, instrumentos
congêneres ou de consórcios públicos que envolvessem repasse voluntário de
recursos públicos da União deveriam conter cláusula que determinasse que
as obras, compras, serviços e alienações a serem realizadas por entes públicos
ou privados, com os recursos ou bens repassados voluntariamente pela União,
fossem contratadas mediante processo de licitação pública, de acordo com o
estabelecido na legislação federal pertinente. No caso de bens comuns, entendidos esses como aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade pudessem
ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no
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mercado, seria obrigatório o emprego da modalidade pregão, nos termos da Lei
nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
Como não poderia deixar de ser, o decreto recebeu severas críticas. De acordo com Oliveira (2006), citada norma afrontou o inciso XXVII do art. 22 e
o inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal, que estipulam como destinatários da obrigatoriedade de licitar apenas os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta. Para Oliveira, entidades privadas sem fins
lucrativos não integram a organização administrativa do Estado, tampouco recebem delegação do poder público para realizar atividades de interesse público. Para Ferraz (2010), o decreto feriu a norma do art. 116 da Lei nº 8.666/1993,
que estabelece sua aplicação aos convênios apenas “no que couber”. Feriu
também a Lei nº 9.637/1997, relativamente às organizações sociais (OS), e a
Lei nº 9.790/1999, relativamente às organizações da sociedade civil de interesse público (Oscip), uma vez que essas entidades devem possuir, na forma
do art. 17 da Lei nº 9.637/1998 e art. 14 da Lei nº 9.790/1999, regulamentos
próprios de licitações e contratos.
Parece-nos que, por ser tão frágil a exigência da subordinação das entidades
privadas sem fins lucrativos aos ditames da Lei nº 8.666/1993, teve o decreto
de obrigar a subordinação não em decorrência de norma legal, mas sim de um
acerto entre as partes envolvidas. Juridicamente a obrigatoriedade de adoção
de procedimento licitatório não decorreu dos termos do decreto, mas sim da
expressa previsão nos instrumentos de formalização, renovação ou aditamento de convênios, instrumentos congêneres ou de consórcios públicos, como
assim assinalou Furtado:
é descabido o argumento de que a aplicação do mencionado Decreto nº 5.450/2005
aos estados e municípios seria inconstitucional. O decreto, a rigor, não cria qualquer obrigação para mencionadas entidades da federação. Ela impõe aos gestores federais o dever de fazer inserir nos instrumentos dos mencionados ajustes a
serem firmados com entidades públicas ou privadas a cláusula que lhes obrigue
a realizar licitação para a contratação com terceiros. Desse modo, a obrigação da
entidade pública ou privada que recebe o repasse de recursos federais de contratar terceiros por meio de licitação na modalidade de pregão eletrônico decorre
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do acordo firmado com o órgão ou entidade federal repassadora do recurso, e
não do Decreto nº 5.504/2005. (FURTADO, 2007, p. 1)

De fato, é questionável que entidades privadas sem fins lucrativos estejam
subordinadas à Lei de Licitações, eis que não arroladas no art. 1º da Lei
nº 8.666/1993. Por outro lado, estas exercem parcela de função pública e
gerenciam recursos públicos, caso em que seu regime jurídico de direito
privado deve ser derrogado, ainda que parcialmente, por normas de direito público. Nesse sentido, tornam-se-lhes também aplicáveis os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
insculpidos no art. 37 da Constituição Federal. Sendo assim, devem buscar
a melhor proposta para a contratação de bens e serviços, ainda que não
se valendo obrigatoriamente de todos os procedimentos descritos na Lei
nº 8.666/1993.
Para Santos (2009):
não se trata de defender procedimentos em sentido contrário aos propósitos
constitucionais da administração gerencial, tornando burocrática a administração privada. Trata-se, em primeiro lugar, de conferir eficácia aos princípios
constitucionais. Em segundo lugar, trata-se de admitir que existem procedimentos típicos da administração pública que podem ser utilizados com proveito
pela administração privada.
As normas para seleção por meio dos contratos a serem firmados pelo Terceiro
Setor com o uso de recursos públicos devem ser estabelecidas em regulamentos
próprios. Esses regulamentos podem prever mecanismos simplificados e céleres de seleção, contanto que tenham conteúdo compatível com os princípios
aplicáveis a essas entidades responsáveis pelo uso do dinheiro público. Não se
exige, portanto, que os regulamentos próprios das entidades repitam as normas da Lei de Licitações. Dentro da moldura constitucional há espaço para
inovações, sem que haja vinculação expressa a procedimentos formais da Lei
nº 8.666/1993. Esse espaço criativo foi assegurado pelo legislador, eis que de
outro modo teria feito constar taxativamente a aplicação da referida Lei de Licitações a essas entidades. A elaboração dos regulamentos próprios constitui
conduta revestida de singular natureza e especificidade. A sua concepção será
fruto de um processo de tensão dialética que assegure a celeridade e dinamicidade próprias do regime de direito privado, sem descurar dos valores e prin-
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cípios fundamentais ao regime de direito público, em especial, nesse caso, no
tocante à gestão de recursos públicos, à busca da proposta mais vantajosa e ao
princípio da isonomia. (SANTOS, 2009, p. 31)

Em todo caso a regra do art. 1º do Decreto nº 5.504/2005 foi suplantada
por aquela contida no art. 11 do Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007.
Observa-se que a linha que tem sido adotada pela administração pública não
é a exigência de que as entidades privadas sem fins lucrativos sujeitem-se aos
ditames da Lei nº 8.666/1993, mas que estas observem procedimentos que
assegurem a boa utilização dos recursos públicos.
Nesse sentido, o art. 11 do Decreto nº 6.170 disciplina que, para efeito do disposto no art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a aquisição de produtos e a contratação de serviços com recursos da União transferidos a entidades
privadas sem fins lucrativos deverão observar os princípios da impessoalidade,
moralidade e economicidade, sendo necessária, no mínimo, a realização de
cotação prévia de preços no mercado antes da celebração do contrato.
Ao regulamentar o Decreto nº 6.170, a Portaria Interministerial nº 127, de 29
de maio de 2008, estabeleceu uma modalidade de “licitação” que poderíamos
chamar de “licitação virtual”. A norma disciplina que para a aquisição de bens
e contratação de serviços com recursos de órgãos ou entidades da administração pública federal, as entidades privadas sem fins lucrativos deverão realizar,
no mínimo, cotação prévia de preços no mercado (art. 45). Para maior rigor, a
portaria estabelece que a cotação prévia de preços será estabelecida por meio
do Sistema de Convênios (Siconv), segundo procedimentos nela estabelecidos.
Eis algumas regras restabelecidas na portaria:
a. A entidade privada sem fins lucrativos deverá contratar empresas que tenham participado da cotação prévia de preços, ressalvados os casos em que
não acudirem interessados à cotação, quando será exigida pesquisa ao mercado prévia à contratação, que será registrada no Siconv e deverá conter, no
mínimo, orçamentos de três fornecedores.
b. A cotação prévia de preços no Siconv será desnecessária quando o valor
for inferior a R$ 8.000,00 (oito mil reais); ou quando, em razão da natureza
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do objeto, não houver pluralidade de opções, devendo comprovar tão só os
preços que aquele próprio fornecedor já praticou com outros demandantes.
c. O registro, no Siconv, dos contratos celebrados pelo beneficiário na execução do objeto é condição indispensável para sua eficácia e para a liberação
das parcelas subsequentes do instrumento, conforme previsto no art. 3º.
d. Cada processo de compras e contratações de bens, obras e serviços das
entidades sem fins lucrativos deverá ser realizado ou registrado no Siconv.

Em outubro de 2008 a Portaria Interministerial nº 127/2008 sofreu alterações
e a obrigatoriedade de cotação prévia por meio do Siconv foi mitigada. A alteração, implementada pela Portaria nº 342, de 5/11/2008, permitiu que, nos
casos em que o Siconv não permitir o acesso operacional para a cotação prévia
de preços, esta deverá ser realizada mediante a apresentação de, no mínimo,
três propostas.
Como se percebe, apesar do grande avanço no Siconv, principalmente no que
se refere à transparência na gestão dos recursos públicos, a adoção do sistema
tem esbarrado em algumas dificuldades operacionais. No projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2012, encaminhado pelo Poder Executivo, o § 9º
do art. 35 pretendeu disciplinar que o órgão ou entidade federal que não utilize
o Siconv para registro dos atos e procedimentos relativos às transferências de
recursos para entidades privadas sem fins lucrativos somente poderá efetuar
essas transferências caso disponha de sistema que permita disponibilizar na
internet todos os atos praticados pelas instituições recebedoras dos recursos
no decorrer da execução da despesa, em especial a disponibilização de dados
que identifiquem a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento decorrente do bem fornecido ou do serviço prestado, a cotação prévia de preços ou
o procedimento licitatório realizado.
O dispositivo foi aprovado pelo Congresso Nacional com uma pequena alteração, mas de caráter significativo. A alteração ocorreu ao final do dispositivo,
exigindo que todos os atos praticados pelas instituições recebedoras fora do
Siconv fossem transferidos para o sistema semanalmente. Contudo, quando
da sanção da lei de diretrizes orçamentárias (Lei nº 12.465, de 12/8/2011), o
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Poder Executivo vetou todo o dispositivo correspondente (§ 9º do art. 34), com
os seguintes argumentos:
O esforço da administração tem focado o aprimoramento do Siconv, por entender que soluções particulares adotadas pelos órgãos podem não contemplar todas
as funcionalidades que esse sistema atualmente traz. Além disso, não há mecanismo que possibilite aos órgãos enviar dados para o Siconv da maneira proposta,
o que inviabilizaria o imediato cumprimento das medidas. (BRASIL, 2011, p. 65)

6.2 Realização de concursos públicos
para admissão de pessoal
Tanto as Oscip quanto as organizações sociais não estão obrigadas a realizar concurso público para admissão de pessoal. O inciso IV do § 2º do art. 10 da Lei
nº 9.790/1999 prevê que o termo de parceria firmado com a Oscip deverá conter
o detalhamento das remunerações e benefícios de pessoal a serem pagos, com
recursos oriundos ou vinculados ao termo de parceria, a seus diretores, empregados e consultores. No que se refere às organizações sociais, os incisos VII e
VIII do art. 4º da Lei nº 9.637/1998 preveem que o regimento interno da entidade
deverá dispor, no mínimo, sobre a estrutura, forma de gerenciamento, os cargos e respectivas competências. Além disso, o regulamento próprio conterá os
procedimentos que deve adotar para a contratação de obras, serviços, compras e
alienações e o plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da entidade.
No que se refere às demais entidades privadas objeto de estudo deste trabalho,
não há determinação legal específica que as obrigue a realizar concurso público para admissão de pessoal, o que não as exime de observar os princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência na gestão dos recursos.
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6.3 Sujeição à fiscalização dos órgãos de controle
A Constituição Federal, no parágrafo único do art. 70, determina que prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize,
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos
ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações
de natureza pecuniária.
A alínea d do inciso VII do art. 4º da Lei nº 9.790/1999 prevê que a prestação
de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos pelas Oscip
será feita conforme determina o parágrafo único do art. 70 da Constituição
Federal. Isso porque a transferência de recursos para particular não tem o condão de modificar a natureza dos recursos envolvidos, que são públicos. Segundo
Meirelles (2008), não é, pois, a natureza do órgão ou da pessoa que a obriga a
prestar contas; é a origem pública do bem administrado ou do dinheiro gerido
que acarreta ao gestor o dever de comprovar seu zelo e bom emprego.
A comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos deve ser feita
perante o órgão ou a entidade que repassou os recursos, cujos responsáveis,
se tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, darão
ciência ao TCU, sob pena de responsabilidade solidária.
Nesse sentido, a Portaria Interministerial nº 127, de 30 de maio de 2008, disciplina que o órgão ou entidade que receber recursos na forma nela estabelecida
estará sujeito a prestar contas da sua boa e regular aplicação no prazo máximo
de trinta dias contados do término da vigência do convênio ou contrato ou do
último pagamento efetuado, quando este ocorrer em data anterior àquela do
encerramento da vigência.
Quando a prestação de contas não for encaminhada ou não for aprovada, o órgão concedente ou contratante deverá tomar todas as providências necessárias
à instauração da tomada de contas.
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7 Conclusão
O presente trabalho procurou demonstrar que a Constituição Federal de 1988
não só reinaugurou a vida democrática do país, mas também inovou ao adotar modelo de Estado social e democrático de direito no qual cabe ao poder
público a prestação, de forma não exclusiva, de serviços sociais, como saúde,
educação, previdência e assistencial social.
Nesse modelo, o fomento à atuação da sociedade nessas áreas pode se efetivar,
mas apenas de modo complementar ou subsidiário ao papel do Estado, notadamente nas atividades consideradas de interesse público, conforme se depreende, em especial, da leitura dos arts. 194, 199, § 1º, 205, 216, § 1º, 218, § 4º, e
226, § 1º, da Constituição.
A adequada compreensão desse caráter “complementar” da atividade desenvolvida pela sociedade civil na realização dos direitos sociais é essencial para
segregar o campo de atuação reservado constitucionalmente ao serviço público e aquele passível de atividades de fomento, não podendo jamais o Estado se
fazer substituir integralmente pela iniciativa privada.
O fomento, pela via de repasses financeiros, amplia a capacidade de atuação da
entidade beneficiada, mas também condiciona e restringe o regime privado ao
qual, em regra, tais entidades estão originalmente submetidas.
O exame da legislação deixou claro que os ajustes com entidades privadas não
suprimem a necessidade de atendimento às normas constitucionais aplicáveis
e só se justificam no caso de plena comprovação de que as entidades detêm
capacidade para desenvolvimento da atividade e de que a despesa realizada
por meio de outra pessoa jurídica, que não a estatal, otimiza a aplicação dos
recursos públicos disponíveis.
Com isso, é possível concluir que as entidades privadas sem fins lucrativos que
recebem recursos públicos regem-se pelo direito privado, porém parcialmente
derrogado por normas de direito público. Nesse sentido, tornam-se-lhes também

O Processo Legislativo, o Orçamento Público e a Casa Legislativa

aplicáveis os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência insculpidos no art. 37 da Constituição Federal.
Por essa razão, ao firmarem parceria com o poder público, tais entidades devem
buscar, entre outros procedimentos típicos da administração: a melhor proposta para a contratação de bens e serviços, mesmo não utilizando todos os procedimentos concorrenciais descritos na Lei nº 8.666/1993 (Lei de Licitações);
zelar pela transparência e economicidade na contratação de pessoal, ainda que
não lhes seja expressamente exigida a realização de concurso público; e submeterem-se à fiscalização dos órgãos de controle do poder público.
A diversidade de normas legais sobre a matéria, os diferentes regimes jurídicos das entidades parceiras e os interesses difusos, muitas vezes antagônicos
dos agentes envolvidos, pois, em síntese, a parceria implica no uso de recursos
públicos por agentes privados, dentro de determinados limites, como identificado neste trabalho, demonstra a complexidade do modelo de atuação do
Estado brasileiro.
Nesse sentido, um dos pontos mais controvertidos da legislação diz respeito
às formas de escolha das organizações sociais que firmarão contrato de gestão
para estabelecer parceria com o Estado. A Lei nº 9.637, de 1998, que normatiza a atuação dessas entidades, deixa dúvidas se essa escolha deve ou não ser
precedida de licitação caso haja mais de uma entidade qualificada e todas demonstrem interesse em firmar a parceria.
Os entendimentos já expressos por ministros do STF e por renomados doutrinadores, conforme consignado no trabalho, deixam evidentes as divergências de entendimentos, todos elaborados a partir de consistentes argumentos
contrapostos. De nossa parte, alinhamo-nos à posição daqueles que defendem
que a seleção deve observar procedimentos transparentes e impessoais capazes de selecionar, no universo de entidades interessadas, aquela com quem o
ente público estabelecerá a pareceria, de acordo com os princípios a que está
submetida a administração pública.
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A pesquisa também evidenciou que os sistemas orçamentários e financeiros
do governo federal não permitem que se identifique, com precisão, o total de
recursos públicos transferidos, em cada ano, para as entidades privadas. Isso
ocorre porque parte dos recursos não é a elas transferida diretamente, mas para
órgão, fundo ou ente estatal, como é o caso das transferências no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS).
Isso não obstante, verificou-se sensível crescimento da parcela que se encontra identificada nos orçamentos fiscal e da seguridade social como “transferência a entidade privada sem fins lucrativos (MA 50)”, entre os exercícios de
2001 e 2010. No período, verifica-se elevação de 98,9% dos valores liquidados,
o que representa um salto de R$ 1,65 bilhão para R$ 3,11 bilhões destinados
para tais instituições.
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1 Introdução
A primazia da análise do Poder Legislativo pelo enfoque institucional provoca um direcionamento dos estudos para os campos da Ciência Política
ou do Direito. Com isso, as pesquisas voltadas à compreensão da dimensão
organizacional desse Poder são escassas. Apesar de seu caráter político, ou,
quiçá, em virtude dele, as Casas Legislativas desenvolvem, ao longo do tempo, características, normas e procedimentos, padrões de liderança e rotinas
para tomada de decisão. Esse processo de institucionalização envolve estabelecer e manter uma estrutura organizacional, e prover o relacionamento
dessa estrutura com o seu ambiente.
Essa estrutura reflete elementos próprios a uma instituição do Poder Legislativo, como sua autonomia, a formalidade, a uniformidade e a complexidade
52

O presente capítulo é resultado do trabalho de grupo de pesquisa e extensão (GPE) vinculado ao
Programa de Pós-Graduação do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara
dos Deputados. Com as atividades ainda em andamento, o GPE pretende avançar na pesquisa sobre
questões específicas da gestão estratégica no âmbito interno de instituições do Poder Legislativo. A
questão de uma visão estratégica quanto ao Poder Legislativo em seu nível institucional, contudo,
permanece como campo a ser desbravado.
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estrutural e organizacional. A autonomia corporifica a independência dos Poderes, noção basilar ao Estado democrático de direito. Os parlamentos devem
ser independentes de outras estruturas e isso impacta diretamente sua forma
de organização. A formalidade deriva-se da própria natureza constitucional do
Legislativo, a qual requer para suas deliberações procedimentos e regras bem
desenvolvidos e, em boa medida, codificados. Corpos legislativos são regidos
por padrões consensuais de conduta apropriada, buscando um desempenho
impessoal, rotineiro e altamente previsível. Regras legitimadas produzem legitimidade. Sobre esse assunto, Bobbio (2003, p. 84) afirmou: “o único modo de se
chegar a um acordo quando se fala de democracia, entendida como contraposta
a todas as formas de governo autocrático, é o de considerá-la caracterizada por
um conjunto de regras (primárias e fundamentais) que estabelecem quem está
autorizado a tomar as decisões coletivas e com quais procedimentos”.
A uniformidade relaciona-se ao fato de que todos os parlamentos, em maior ou
menor dimensão, detêm poder legiferante. A combinação desses elementos,
agregada ao fato do convívio entre um corpo político (seus membros), normalmente escolhido por processos eleitorais, e um corpo técnico (concursados,
nomeados, terceirizados etc.), instaura a alta complexidade estrutural das instituições legislativas.
Se a administração pública é um ramo da administração com especificidades
que justificam um recorte particular para intensificação de estudos, a administração pública legislativa requer, ainda mais, estudos e pesquisas próprios.
Copeland e Patterson (1997) chamam a atenção para o fato de que, apesar de
sua importância no contexto institucional, os parlamentos são pouco estudados: “paradoxalmente, instituições parlamentares não têm sido estudadas
muito extensivamente por pesquisadores. Estudos sistemáticos de assembleias
representativas existem hoje, talvez, em duas dúzias de países” (COPELAND;
PATTERSON, 1997, p. 3).
O presente capítulo enfatiza a aplicação da gestão estratégica no âmbito interno de Casas Legislativas. Ampara-se em pesquisas conduzidas junto à Câmara
dos Deputados (CD) e à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais
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(ALMG), cujas descrições individuais encontram-se registradas em artigos específicos. Pretende-se, nesse trabalho, realizar uma análise comparativa entre
os dois estudos, uma vez que os seus resultados revelam similaridades e diferenças relevantes para uma compreensão abrangente do fenômeno. Agrega-se à análise comparativa uma reflexão quanto às possibilidades e desafios da
aplicação do conceito “gestão estratégica” à administração pública legislativa.
Quando se busca tratar da gestão estratégica na administração pública legislativa é preciso acrescentar um elemento à já conhecida metáfora de Mintzberg
(2010). Esse autor inicia seu clássico livro Safári de estratégia recorrendo à
fábula “Os cegos e o elefante”, na qual cinco homens cegos encostam em um
elefante, cada um em uma parte. O que encosta no lado acha que é uma parede; o que segura a presa acha que é uma lança; o que pegou a tromba acha que
é uma serpente; o que toca no joelho diz que é uma árvore e o que tocou na
orelha acha que é um leque.
Além do acesso às cegas e fragmentado ao corpo do elefante, esse vem a revelar-se cor-de-rosa. Ou seja, trata-se de espécie ímpar de paquiderme, merecedora,
portanto, de reflexões próprias. Diante de tal espécime, pode-se agir como os
dois mineiros da tradição popular, pretensamente indiferentes ao fato que se
apresenta às suas vistas, ou como o cientista, ansioso em encontrar um local
adequado para o fenômeno em seu esquema classificatório. A tarefa do pesquisador, entretanto, revela-se árdua, ao deparar-se, quase que liminarmente, com
posturas denegatórias da possibilidade da existência da gestão estratégica na
administração pública e, por conseguinte, na administração pública legislativa.
A negação do fenômeno assume tanto ares de desprezo conceitual quanto de
arrogância pontificadora. O desprezo aparece na escassez de literatura sobre
o tema. Há vários trabalhos sobre estratégia de Estado, aplicados a concepções de planos de desenvolvimento no nível teleológico do Estado, que se confundem com a correntemente chamada “estratégia nacional”. Costa (2009) e
Lafer (2002) são exemplos de trabalhos dessa natureza. São raros os trabalhos sobre gestão estratégica aplicada ao âmbito interno dos órgãos públicos
e inexistentes os que enfoquem posturas estratégicas no nível institucional.
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A arrogância vem de alguns segmentos mais radicais de críticos à chamada
administração pública gerencial, que advogam, a priori, a impossibilidade de
qualquer transposição de conceitos oriundos da iniciativa privada ao campo
da administração pública. São arrolados como fatores de crítica à administração pública gerencial: manutenção do caráter centralizador do poder decisório; desprezo a aspectos políticos da gestão; transplantação de técnicas do
setor privado sem adaptações; incompatibilidade da lógica gerencialista com
o interesse público; não redução dos custos governamentais com a formação
de uma nova camada de burocratas. Para mais elementos sobre o assunto,
recomenda-se a leitura de Arruda Neto (2010).
Parte-se de uma reflexão sobre as principais objeções teóricas e pragmáticas
identificadas no decorrer da pesquisa, para uma ponderação quanto ao que
pode ser um correto ponto de partida para estudos ulteriores sobre o assunto.

2 Gestão estratégica na administração
pública legislativa
Ao longo dos estudos foram identificados três grandes focos de resistência à
possibilidade de aplicação do conceito de gestão estratégica a uma Casa Legislativa: prescindibilidade, impossibilidade e impraticabilidade. Esses três antagonismos são analisados com a intenção de se demonstrar que sua existência
é importante para delineação dos contornos próprios do que seria uma gestão estratégica na administração pública legislativa, ou seja, como chegar ao
rosado do grande mamífero. Ambas as pesquisas envolveram a realização de
entrevistas semiestruturadas. O objetivo das entrevistas qualitativas foi compreender as crenças, atitudes, valores e motivações dos servidores em relação
ao processo de implantação da gestão estratégica na CD e na ALMG, ou seja,
propiciar a criação de um quadro interpretativo quanto às relações entre esses
atores, na situação social específica de servidores daquelas Casas Legislativas
(BAUER; GASKELL, 2008, p. 65).
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2.1 A prescindibilidade
O argumento da prescindibilidade refere-se ao fato de que o papel e a missão
das instituições do Poder Legislativo seriam óbvios e já estariam inteiramente
demarcados na Constituição Federal. Aponta-se aqui para um quadro no qual
a administração pública legislativa é exercida em instituições estatais puras,
próximas ao arquétipo da burocracia racional weberiana e, portanto, concentradas na racionalidade procedimental e na observância à legalidade estrita.
Nos dizeres do próprio Weber, essa é a solução ideal quando se necessita precisão, continuidade, disciplina, rigor e confiabilidade:
a administração puramente burocrática, portanto, a administração burocrático-monocrática mediante documentação, considerada do ponto de vista formal,
é, seguindo toda a experiência, a forma mais racional de exercício de dominação,
porque nela se alcança tecnicamente o máximo de rendimento em virtude de
precisão, continuidade, disciplina, rigor e confiabilidade – isto é, calculabilidade
tanto para o senhor quanto para os demais interessados – intensidade e extensibilidade dos serviços, e aplicabilidade formalmente universal a todas as espécies
de tarefas. (WEBER, 2000, p. 145).

Uma instituição com essa natureza é fortemente voltada para funcionar e produzir resultados, não comportando reflexões maiores quanto aos objetivos,
posto que dados ab initio e de modo extrainstitucional (marco constitucional). Mintzberg (2003), ao propor uma tipologia de configurações estruturais,
referiu-se a esse tipo como burocracia mecanizada, caracterizada por estrutura administrativa muito elaborada, fluxo de trabalho altamente racionalizado,
tarefas operacionais simples e repetitivas e ênfase na padronização dos processos de trabalho. O estratégico, sem a visão de objetivos, é uma contradição
em termos. Enquanto que na perspectiva estratégica buscam-se consensos (visão, missão, objetivos), com a expectativa de que, uma vez pactuados, dirimam
conflitos, a burocracia mecanizada é uma solução para funcionamento apesar
dos conflitos. Segundo Mintzberg (2003), “o problema da burocracia mecanizada não é desenvolver uma atmosfera aberta em que as pessoas possam
conversar sobre os conflitos, mas reforçar uma atmosfera fortemente fechada,
na qual o trabalho possa ser feito, apesar deles” (MINTZBERG, 2003, p. 190).
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Aplicada ao servidor público de forma estereotipada, a visão weberiana revela um burocrata escravizado por seus próprios padrões não controlados de
comportamento, gerados a partir de aprendizado coletivo especializado, tendendo a conceber suas tarefas em termos de sua memória coletiva e assim permanecendo refém de seu próprio passado. Segundo essa visão, os servidores
“públicos” se apresentam ao “público” cobertos pela máscara dessa caricatura:
demiurgos de inutilidades disfarçados de administração expertocrática.
Esses pontos fortes da burocracia mecanizada, contudo, transformam-se em
ônus diante de ambientes cambiantes e do predomínio de incerteza ambiental. Quando há rupturas frequentes demais para os princípios funcionarem de
maneira adequada, eles se tornam visíveis. Ou seja, quando o ambiente começa a produzir, em escala maciça, fenômenos que a burocracia não antecipou
e não poderia controlar, surge o questionamento quanto aos princípios, reais
ou ideais, rompidos. Nesse tipo de ambiente, a estratégia pode facilmente ser
percebida como desnecessária – basta que o serviço, predefinido, seja feito.
As vantagens dessa burocracia arquetípica a colocam em posição privilegiada
para lidar com ambientes estáveis e rotineiros. A rigidez do institucional afasta
a flexibilidade do estratégico: o monumento mata o movimento. Aqui não há
novidade. Nos tempos da Roma clássica, por exemplo, as reformas de Diocleciano multiplicaram as engrenagens da burocracia governamental, tornando-lhe o funcionamento mais seguro, embora mais lento. Entretanto, tão logo as
instabilidades ambientais aumentaram, ganharam visibilidade a manutenção
dispendiosa do sistema e a opressão dos impostos (GIBBON, 2005).
Quando o ambiente começa a desmoronar, sacudido pelos tremores simultâneos do acelerado progresso técnico e da erosão do padrão de relações de
produção e de relações políticas prevalecentes, a burocracia mecanizada opera
às cegas. Nos termos de Habermas (2003), nessas circunstâncias ocorre uma
crise de legitimidade que ataca o coração do sistema weberiano. A burocracia
mecanizada governamental haure suas pretensões de validade da convicção
de sua capacidade de produzir impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência no trato das questões públicas, em um ambiente de estrita observância
da legalidade. Assim, goza de uma legitimidade procedimental. Porém, a cren-
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ça na legalidade de um procedimento não pode, per se, produzir legitimidade
(HABERMAS, 1984, p. 266). O maior risco, então, é a autorreferência, com a
burocracia – que veio a existir para resolver problemas – passando a engendrá-los, a fim de assegurar sua existência.
No caso do Poder Legislativo, essa preocupação ganha ainda mais relevância.
Considerada como função precípua e indelegável do Estado, a atividade legiferante deve ser preservada em instituições burocráticas de perfil weberiano,
mesmo para os advogados de reformas administrativas inspiradas nas propostas do gerencialismo. No Brasil, por exemplo, quando Bresser Pereira trouxe
à baila o seu Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, explicitou-se a
manutenção de um “núcleo estratégico”, parcialmente inalcançado pelas diretrizes da reforma:
No núcleo estratégico, o fundamental é que as decisões sejam as melhores, e, em
seguida, que sejam efetivamente cumpridas. A efetividade é mais importante
que a eficiência. O que importa saber é, primeiro, se as decisões que estão sendo
tomadas pelo governo atendem eficazmente ao interesse nacional, se correspondem aos objetivos mais gerais aos quais a sociedade brasileira está voltada ou
não. Segundo, se, uma vez tomadas as decisões, estas são de fato cumpridas (...)
no núcleo estratégico, em que o essencial é a correção das decisões tomadas e o
princípio administrativo fundamental é o da efetividade, entendido como a capacidade de ver obedecidas e implementadas com segurança as decisões tomadas, é mais adequado que haja um misto de administração pública burocrática e
gerencial. (BRASIL, 1985, p. 42-43)

Difícil encontrar espaço para a “metade” gerencial desse “misto”, em face de
tantos condicionantes de cunho weberiano.
Também associada à percepção da prescindibilidade, está o conceito de monopólio (exclusividade da prerrogativa de legislar da instituição do Poder Legislativo em seu nível respectivo), o que torna a preocupação com estratégia e concorrência irrelevante53. Aqui se remete diretamente ao fato de que
o conceito gestão estratégica, na iniciativa privada, é fortemente associado a

53

Visão do órgão público como monopólio exposta por Moore (1997, p. 70).
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contextos competitivos. Vários livros da área recebem títulos e subtítulos nos
quais figuram as expressões “estratégia competitiva” ou “vantagem estratégica”. Muitos desses trabalhos referem-se ao que Mintzberg (2010) convencionou chamar de escolas de design, planejamento e posicionamento. Esse autor
propõe uma classificação que abrange dez escolas de estratégia: design, planejamento, posicionamento, empreendedora, cognitiva, aprendizado, poder,
cultural, ambiental, configuração.
Calcadas nos conceitos tradicionais de planejamento e reunindo instrumentos intuitivos de aplicação, como matrizes bidimensionais (i.e. matriz BCG e
análise SWOT) e elementos de fácil compreensão (como a elaboração de uma
proposta de visão e missão), essas escolas têm predominado nos processos de
formulação estratégica. Pode-se dizer que seu principal expoente é Michael
Porter, cuja extensa obra (PORTER, 1986, 1989, 1999, 1999a, 1999b) já se tornou clássica para a área.
Autores da vertente da administração pública gerencial, como Barzelay (2001),
valem-se da multiplicidade de escolas para afirmar que, no âmbito governamental, estratégia deve ser concebida como um “padrão de decisões voltadas
para criar valor público” (BARZELAY, 2001, p. 164) e não como uma tentativa
de posicionamento diante de rivais. Contudo, essa defesa é tênue, uma vez que
a evidência da utilização dos instrumentos das escolas de design, planejamento
e posicionamento é clara, como nos estudos realizados junto à CD e à ALMG.
Pode ser mais apropriado avaliar em que medida as dificuldades apontadas nos
processos de planejamento estratégico conduzidos sob a égide dessas escolas
acontecem no setor público e quais seus contornos específicos. Ressaltam-se, a
título de exemplo, algumas deficiências identificadas em processos conduzidos
sob a égide de cada escola: escola de design: estreitamento da perspectiva, impossibilidade de tratamento das estratégias emergentes, ignorância em relação
à dimensão do aprendizado, acoplamento estrutura-estratégia, inflexibilidade
da estratégia uma vez explicitada, separação entre formulação e implementação; escola de planejamento: domínio do processo pela assessoria, ausência
de resultados dos sistemas de planejamento, ênfase em fusões e aquisições,
negligência em relação aos requisitos organizacionais e culturais da estratégia,

297

incapacidade para lidar com ambiente de incerteza; escola de posicionamento:
foco estreito, separação entre formulação e implementação, contexto estreito
e muito focado em ambientes oligopolistas, ênfase em análises internas. Conferir Mintzberg (2010) para uma apresentação detalhada das deficiências de
cada escola.
Um último fator associado à noção de prescindibilidade da estratégia relaciona-se diretamente a um dos argumentos usualmente utilizados como
justificativa de sua necessidade: as grandes e constantes mudanças no ambiente. A instabilidade ambiental, tão decantada pelos barômetros linguísticos, quando tomada como referência primordial, afeta o potencial do plano.
Como o alvo (futuro) já não é mais visível claramente, planejar e conceber
estratégias para atingi-lo seria utópico. Nesse contexto, diagnósticos críticos
em relação às condições institucionais que se encerram sem formulação de
estratégias de melhoria são irritantes. Mas, por outro lado, os diagnósticos
que trazem prescrições estratégicas acabam reputados no mesmo grau de
importância que os sonhos.

2.2 A impossibilidade
Refere-se aqui à multiplicidade de estratégias individuais dos parlamentares,
bem como dos partidos políticos, em uma leitura inspirada na escola da escolha social. A rivalidade entre interesses conflitantes, sejam personalistas,
sejam partidários, causaria uma impossibilidade de consenso quanto a uma
estratégia geral para o órgão do Poder Legislativo. Essa crítica é relevante, dado
que o elemento político é inescapável em qualquer processo de planejamento.
Conforme Lafer (2002):
o processo de planejamento é um fenômeno político, porque em uma situação
de escassez, inerente a qualquer tentativa de alocar recursos, está implícita,
também, a tentativa de alocar valores para a sociedade. Essa dupla alocação de
recursos e valores é exercida através do poder. E o poder, embora se expresse
através do controle e da manipulação de meios físicos, não é, evidentemente,
uma mercadoria quantitativamente física, como do dinheiro, por exemplo: na
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realidade, o poder implica certa forma de interações dinâmicas e assimétricas,
através das quais o comportamento é afetado. (LAFER, 2002, p. 191)

Na gestão de qualquer sistema político, as premissas resultam da percepção
que se tem quanto à relevância dos valores e dos fatos predominantes. Ressalte-se que essas premissas podem perder sua efetividade com o tempo, dada a
dinamicidade do sistema (LAFER, 2002).
Avalia-se, entretanto, que essa crítica exacerba o poder dos partidos, afastando outros olhares sobre o Parlamento54. Também confunde os níveis em
que acontecem as discussões (indivíduo, partido, instituição). Levado às últimas instâncias, esse argumento produz a impossibilidade de existência de
estratégia em qualquer contexto grupal. Aliás, essa parece ser a concepção
de indivíduo-na-burocracia de Tullock (2004): “os altos níveis da maioria das
repartições governamentais são compostos de pessoas que estão menos interessadas nos objetivos ostensivos da organização do que no seu próprio bem-estar” (TULLOCK, 2004, p. 27). O próprio Tullock (2004), porém, encontrou
nessa constatação germes de uma prototípica teoria motivacional no âmbito
do setor público: fazer com que os interesses do indivíduo sejam consentâneos
aos da instituição, ou, melhor, em um processo perlocucionário, convencer os
servidores de que seus interesses serão mais bem atendidos caso os da instituição igualmente o sejam. Nessa perspectiva, um processo de gestão estratégica
que combine clareza de objetivos e avaliação por resultados pode ser um caminho para a administração pública legislativa.
O argumento da impossibilidade relaciona-se à teoria da agência (ROSS, 1973),
cuja principal questão é a irremovível assimetria de interesses entre agente e
principal – não há como se assegurar que os desígnios de alguém que põe um
terceiro para agir em seu nome sejam buscados com a devida fidelidade. Interferem aqui o oportunismo, a dissonância cognitiva, a insuficiência e a assimetria de informações e a racionalidade limitada. Esses fatores tornam-se
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Na Ciência Política, poder-se-ia identificar essa vertente com o modelo chamado partidarista. Longe de
ser consenso naquele domínio, todavia, o partidarismo convive com pelo menos duas outras visões: o
distributivismo e o informacionalismo.
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proporcionalmente mais relevantes na medida em que aumenta o número de
envolvidos e a complexidade dos temas abarcados. No caso da administração
pública legislativa, o questionamento apresenta-se em um passo ainda anterior,
quer seja, a impossibilidade de se alcançar homogeneidade entre o próprio grupo que compõe o “principal”. Quiçá, então, se pensar na relação com os agentes.
A evidência levantada pelos estudos feitos, entretanto, aponta para a possibilidade concreta de superação dessa dificuldade. Tendo sido apontado como
fator relevante na CD, onde se buscou um distanciamento proposital das instâncias políticas, focando-se a área de apoio técnico-administrativo e legislativo, esse fator não foi levado em consideração na ALMG, na qual participaram de alguma forma do processo de formulação do planejamento estratégico
52 de 77 deputados.

2.3 A impraticabilidade
De cunho mais rotineiro, a impraticabilidade refere-se a dificuldades de tempo e logística para participação no processo de elaboração e também de implementação da gestão estratégica. No caso da CD, são 513 deputados federais,
vivendo uma rotina intensa de reuniões às terças, quartas e quintas-feiras, e
visita às suas bases eleitorais entre sextas e segundas-feiras. A ALMG superou esse obstáculo, tendo a contribuição de uma consultoria especificamente
contratada para esse fim contribuído de forma relevante. De qualquer modo,
alguns dos entrevistados por ocasião da pesquisa conduzida junto ao Legislativo mineiro apontaram para uma concentração da discussão no âmbito da
Mesa Diretora.
Pode-se compreender a questão da impraticabilidade sob a ótica do que Kaplan
e Norton (2004) denominam de prontidão do capital organizacional. Essa é a
“capacidade da organização de mobilizar e sustentar o processo de mudança
necessário para executar a estratégia” (KAPLAN; NORTON, 2004, p. 281). Entre os elementos da prontidão do capital organizacional, destacam-se a cultura
(consciência e internalização da missão, visão e valores essenciais à execução
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da estratégia); a liderança (disponibilidade de líderes qualificados, em todos os
níveis); o alinhamento (interligação dos objetivos e dos incentivos individuais,
de equipes e departamentos); e o trabalho em equipe (compartilhamento do
conhecimento com potencial estratégico). Ainda segundo esses autores, a necessidade de prontidão do capital organizacional torna-se mais aguda em instituições historicamente orientadas para dentro e altamente reguladas.
Seja qual for o enfoque, contudo, devido à alta complexidade estrutural inerente a qualquer parlamento, conforme argumentado ao início, a praticabilidade de um processo de elaboração e implementação de gestão estratégica será
sempre um desafio em instituições do Poder Legislativo.

2.4 Existem elefantes cor-de-rosa?
Em um mundo marcado pelos avanços da engenharia genética, a questão deixa
de ser meramente retórica... Brincadeiras a parte, ao final da discussão sobre
as objeções identificadas – prescindibilidade, impossibilidade e impraticabilidade – identifica-se que há espaço para uma gestão estratégica na administração pública legislativa.
O modelo da burocracia racional de perfil weberiano fragilizou-se diante de
um mundo que atravessa mudanças profundas. Ele passou a ter que conviver
com contextos nos quais as instâncias e os atores competentes, afetados e interessados, precisam entrar em acordo, envolvendo interação, negociação, redes,
em suma: ação interdependente e sistêmica. No lugar da obediência estrita à
ordem, emanada do topo da hierarquia, entram em cena os cargos controlados
eletronicamente e orientados por princípios de desempenho preestabelecidos.
Essa reconfiguração das formas de controle precisa ser acompanhada por uma
autonomização horizontal das subunidades organizacionais, rumo a uma autocoordenação heterocentrada. A estrutura hierarquizada e verticalizada dos
aparatos administrativos permanece, contudo passam a entrelaçar-se com
movimentos de desburocratização, tornando-se possível a convivência da con-
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centração de competências decisórias com a descentralização. É preciso que o
monumento tenha movimento − o oximoro deve se converter em pleonasmo.
Para não exibir uma perspectiva excessivamente otimista, reconhece-se que
qualquer pesquisador que se defronte com uma instituição do Poder Legislativo, na atualidade do cenário brasileiro, vai encontrar ainda uma burocracia
mecanizada. Porém, caso se proponha a investigar mais a fundo, poderá enxergar experiências iniciais de mudança, como as levantadas junto à CD e à
ALMG. Dessas destaca-se a experiência de estabelecimento de uma proposta
estratégica e a busca de uma gestão de projetos. Processo difícil e antinatural
para a burocracia arquetípica, a gestão de projetos traz de imediato a imprescindível necessidade de compatibilização entre a estrutura formal e a estrutura da gestão de projetos, o que, por sua vez, carrega o gérmen da mudança
rumo à descentralização, como argumentado no parágrafo anterior.
As instituições governamentais carregam em sua natureza a dimensão supraindividual, diferentemente do empresário e seus interesses particulares,
cujo epítome é o self-made man. A supraindividualidade fundamenta as concepções finalísticas da instituição governamental e coloca, no momento mesmo de sua gênese, a necessidade de um padrão decisório que dê consistência à
sua práxis. Tendo em vista essa moldura teleológica, encontram-se as sementes da gestão estratégica na progênie da instituição pública. Estratégia, aqui,
entendida como a busca de concatenação entre ação e situação, por meio da
orientação do agente (subjetiva e pautada por suas circunstâncias iniciais), sua
avaliação da causalidade entre fins e meios e sua expectativa de êxito, ancorada
em percepções probabilísticas quanto à possibilidade do sucesso. Ou seja, os
agentes públicos, inseridos em seus contextos, orientam-se por esses para formular seus interesses materiais e ideais, desenvolvendo objetivos e articulando
meios para realizá-los.
Há de se reconhecer que essa noção de estratégia está mais afeita ao espectro
semântico do planejamento em si. Aceita essa proposição, pode-se reforçar o
argumento de que a estratégia estaria na origem das instituições governamentais, enquanto burocracias mecanizadas, guiadas pelos princípios clássicos da
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administração: planejamento, organização, direção, coordenação e controle
(TAYLOR, 2010; FAYOL, 2010; WEBER, 2000). Na sua situação típica-ideal,
planeja-se e depois se concebe a estrutura capaz de cumprir com o planejado.
Permanece o risco de que a estrutura ossifique-se. Por outro lado, corretamente aplicada, a gestão estratégica pode propiciar meios para a recaptura dos mecanismos informais que vicejam nas brechas do sistema formal, compensando
suas deficiências.
A síntese original da supraindividualidade vai conter e estar contida nos propósitos políticos ou administrativos que motivam o planejamento, seja nos termos de uma visão ou missão, seja no contexto de uma diretriz. Recupera-se
aqui a concepção de Lafer (2002) de que todo o planejamento envolve ações
políticas e ações técnicas. As ações técnicas vão estar indissoluvelmente ligadas à questão da escolha dos meios para a consecução dos fins. A “gestão
estratégica”, o “direcionamento estratégico”, o “planejamento estratégico”, seja
qual for o nome que se pretenda utilizar, acrescenta uma camada de racionalidade a essa escolha, ao pretender instaurar um padrão decisório no contexto
institucional: “estratégia é um padrão, isto é, coerência em comportamento ao
longo do tempo” (MINTZBERG, 2010, p. 25).
A administração pública legislativa confronta-se com a necessidade de alcançar o interesse público nela depositado, em um mundo de fatos contingentes.
Há os que prefiram falar em valor público. De qualquer modo, trata-se de conceito sempre sujeito a controvérsias quanto à possibilidade de sua identificação
e, consequentemente, mensuração. A menção ao interesse público aqui, contudo, não pretende inserir elementos metafísicos à discussão, antes constatar
que ele existe. Procede-se em sintonia com o pensamento de Tullock (2004,
p. 127): “there is an ‘ought’ somewhere in the organizational structure, even if
only in the dreams of the organizer. Looked at from the outside, this ‘ought’
provides the only justification for the existence of the structure at all”.
O administrador público legislativo está sujeito a dinâmicas e manifestações
de diversas naturezas (econômica, política, ideológica, antropológica, psicológica, filosófica ou gerencial) e, portanto, deve acatar condições de flexibilidade
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para seu agir55. Como o interesse público é considerado dado, a administração pública legislativa se foca nos fatos. Desses, alguns são concretos, e dizem
respeito a como as coisas são, outros são probabilísticos, relacionando-se a
como as coisas deveriam ser. A gestão estratégica aplicada à administração
pública legislativa deve criar uma moldura desejável para esse devir, bem como
prescrever caminhos para que as instituições do Poder Legislativo possam se
conformar à paisagem almejada.

3 Gestão estratégica no Poder
Legislativo: dois modelos
Com base em estudos histórico-descritivos conduzidos junto à CD e à ALMG,
traça-se, a partir desse ponto, uma análise comparada entre as duas abordagens, buscando ressaltar seus limites e possibilidades, enfocando-se antecedentes e motivações; dificuldades e facilitadores; desafios e resultados.

3.1 Antecedentes e motivações
Quadro 1 – Estratégia na CD e na ALMG. Principal antecedente
CD

ALMG

Processos de capacitação de servidores efetivos.

Crise de identidade ocasionada pela aprovação
da Constituição Federal de 1988

Na CD, processos de capacitação de servidores efetivos (cursos internos e externos) aparecem como o antecedente mais relevante. Esses processos propiciaram o surgimento de uma “massa crítica” de pessoas conscientes quanto ao
tema estratégia, fator importante tanto como estímulo ao início do movimento
quanto como facilitador da implantação. Já na ALMG, o principal antecedente é
55

Essa flexibilidade no agir deverá ser acompanhada, necessariamente, de flexibilidade nos controles,
assunto não objeto da discussão neste trabalho.
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identificado com o momento de aprovação da Constituição Federal de 1988. Um
dos aspectos sintomáticos da Constituição de 1988 foi a redefinição do pacto
federativo, com um pronunciado esvaziamento das competências dos estados
em termos legislativos e, como contrapartida, a centralização dessas no Poder
Federal. Diante desse quadro, a ALMG buscou encontrar espaços e formas de
atuação que compensassem a perda de prerrogativas legislativas e mantivessem
sua legitimidade junto à população estadual. Uma das reações a esse contexto,
por parte das assembleias estaduais, foi a criação do Colegiado dos Presidentes
de Assembleias Legislativas, que surgiu com o propósito de fortalecer os parlamentos estaduais, buscando a ampliação das competências dos estados. Esse
colegiado preparou proposta de emenda à Constituição cujo teor é a ampliação
das prerrogativas das assembleias estaduais, que, no momento, encontra-se em
tramitação no Congresso Nacional. Percebe-se, nesse movimento dos legislativos estaduais, encabeçada pela ALMG, um claro elemento estratégico, no que
concerne à busca de recuperação de prerrogativas perdidas, ou, mais simplesmente, “poder”, no contexto institucional nacional. A perspectiva estratégica revelada nessa movimentação perpassa também a perspectiva estratégica buscada
pela ALMG, principalmente a partir de 2009.
Interessante observar que, a posteriori, esses antecedentes resultariam em enfoques distintos no processo de elaboração da estratégia. Na CD a participação
na elaboração inicial da estratégia foi restrita a servidores efetivos em cargos
de diretoria, e optou-se por enfatizar a área de apoio técnico-administrativo e
legislativo. Fosse uma empresa, poder-se-ia dizer que foi realizado um “planejamento estratégico para a área-meio”, sem envolver a “área-fim”, o que seria
um paradoxo. No caso da ALMG, buscou-se ampla participação no processo
inicial de elaboração. Foi realizada pesquisa de opinião, com 1.878 respostas;
foram realizadas entrevistas presenciais com os deputados estaduais; ouviram-se atores externos, buscando identificar aspectos relacionados ao cenário
legislativo nacional, à situação atual e às perspectivas e propostas para o futuro
da ALMG; aplicou-se questionário aos servidores, contabilizando-se 668 respondentes (72% do quadro permanente).
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Esse envolvimento – público externo, público interno/cúpula e público interno/servidores – é tradicional em processos de elaboração preliminar de diagnóstico, com a finalidade de embasar iniciativas de planejamento estratégico.
No tocante ao público interno, busca-se tanto uma avaliação da habilidade da
organização para assumir novos horizontes estratégicos quanto a mobilização das pessoas e suas competências únicas (HITT; IRELAND; HOSKISSON,
2002). No caso da análise do ambiente externo, busca-se identificar precocemente sinais de mudanças e tendências do ambiente, que, devidamente monitorado, permite o desenvolvimento de projeções e elaboração de cenários. Essas vão subsidiar as mudanças e tendências a serem implantadas no presente,
com vistas à concretização do futuro almejado.
A etapa seguinte na ALMG foi o mapeamento de tendências visando analisar
as principais mudanças e inovações no Poder Legislativo no Brasil e no mundo,
realizada em parceria com pesquisadores da Pontifícia Universidade Católica
de Minas Gerais e do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro
(MINAS GERAIS, 2010). Foram identificadas três tendências principais:
maior engajamento da sociedade na esfera pública, com a disseminação de tecnologias da informação e comunicação e a exigência de maior transparência e de
participação nos sistemas de tomada de decisão; aumento da participação do Legislativo na formulação de políticas públicas, como resposta à exigência de mais
eficiência, eficácia e efetividade da legislação; crescente demanda da sociedade e
de agências de controle externo para que políticas públicas sejam monitoradas e
fiscalizadas com foco em resultados concretos e melhorias reais para a sociedade.
(MINAS GERAIS, 2010, p. 11)

Em ambos os processos, identifica-se, como um dos antecedentes e fator motivador, uma inspiração em princípios da chamada administração pública
gerencial. A proposta básica da administração pública gerencial é emprestar
conceitos e práticas de sucesso no âmbito da gestão das empresas privadas,
sem perder a característica específica da administração governamental, que é
o interesse público como seu elemento finalístico. Não obstante, há críticas ao
fato de a administração pública gerencial buscar inspiração na administração
de empresas privadas. Dada essa conexão, os autores trabalharam também, em
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seu referencial teórico, com obras de Osborne e Gaebler (1995), Lane (2001)
e Barzelay (2001). Isso não significa uma aceitação acrítica dos postulados da
administração pública gerencial, nem uma rendição ao “canto de sereia, cuja
estrofe principal propõe simplesmente que os governos, para melhorar seu desempenho, façam uso dos métodos empresariais, tomando o homem público
pelo dirigente corporativo” (PIRES, 2007, p. 33). Ressalte-se que o caráter descritivo da pesquisa leva à análise do fenômeno existente, sem entrar no mérito,
a priori, quanto à validade de sua existência.
São fatores isomórficos, conforme ressaltado por Rezende (2008), oriundos,
sobretudo, da adoção da gestão estratégica em outros órgãos públicos, particularmente no Poder Executivo. Em 1995, durante o governo de Fernando
Henrique Cardoso, foi proposta e começou a ser implementada uma reforma
abrangente do aparelho de Estado, com a criação do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. As diretrizes da reforma foram expostas
em um documento denominado Plano Diretor da Reforma do Aparelho do
Estado. O plano assumiu como paradigma a administração pública gerencial
e propugnava a necessidade de reflexão sobre a dimensão-gestão, de forma indissociada às dimensões institucional-legal e cultural, para que o Estado viesse
a atender bem ao cidadão. O elemento central da dimensão-gestão é a “técnica
administrativa de como fazer, com que métodos, de que modo, sob orientação
de quais valores” (BRASIL, 1995, p. 39). As atribuições do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado viriam a ser incorporadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no âmbito do qual se estabeleceu o Programa de Avaliação Continuada da Gestão Pública, atual Programa
Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (Gespública)56. No caso da
ALMG, essa inspiração veio também do chamado choque de gestão adotado
pelo Poder Executivo estadual.
Outro elemento que esteve presente em ambos os processos foi a criação de
estruturas administrativas vinculadas, de alguma forma, à gestão estratégica.

56

Giácomo (2005) atesta o Gespública como oriundo do Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado.
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No caso da CD, em 2002, foi criada a Assessoria de Projetos Especiais57, que teria, entre suas atribuições, a de pensar questões estratégicas para a instituição.
Apesar de reunir outras atribuições, essa assessoria, tendo surgido a priori,
participou ativamente do processo de formulação estratégica, particularmente no momento em que diversos setores elaboraram seus respectivos mapas
estratégicos setoriais. Em julho de 2009, quando teve seu nome alterado para
Assessoria de Projetos e Gestão, pelo Ato da Mesa nº 47, de 7 de julho de 2009,
assumiu formalmente a competência de implantação da gestão estratégica:
A proposta de mudança da nomenclatura Assessoria de Projetos Especiais
(Aproj), para Assessoria de Projetos e Gestão (Aproge) reforça as atribuições
do órgão no que diz respeito à política de modernização organizacional desta
Casa, assessorando diretamente a Diretoria-Geral na implantação da gestão
estratégica, com o objetivo de acompanhar os projetos e programas estratégicos (as novas mudanças) para que se alinhem à missão, visão e valores da Casa.
(BRASIL, 2009)

Na ALMG, a criação da Diretoria de Planejamento e Coordenação foi feita concomitantemente à aprovação do direcionamento estratégico pelo Plenário, em
15 de julho de 2010. Seu principal objetivo estabelecido foi coordenar a implementação do direcionamento, articulando as ações dos vários setores da Casa.
Quadro 2 – Estratégia na CD e na ALMG. Principal motivador
CD

ALMG

Desafio colocado pela Presidência da CD de
modernizar a Casa

Solicitação do presidente da assembleia

Entre os fatores motivadores, na CD, destaca-se o desafio de modernizar a
Câmara, apresentado pela Mesa Diretora, particularmente pelo seu presidente,
à nova cúpula administrativa da Câmara dos Deputados, em 2001. No âmbito
deste capítulo, cúpula administrativa significa o diretor-geral (FC10), o diretor
administrativo (FC9), o diretor legislativo (FC9) e o diretor de Recursos Humanos (FC9). A cúpula administrativa ampliada abrange diretores de nível FC8.
57

Criada pela Resolução da Câmara dos Deputados nº 32/2002.
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Embora formulado em termos genéricos, esse desafio motivou a nova cúpula
a buscar mudanças na gestão administrativa, inclusive com relação a alterações na estrutura organizacional. Esse desafio, contudo, tornou mais complexa a necessidade de priorização de necessidades e ações, por sua vez apontada
igualmente como fator motivador da construção do planejamento estratégico.
Já na ALMG houve o envolvimento pessoal do presidente da assembleia, que,
baseado em sua experiência pregressa no setor empresarial, fez uma solicitação direta de construção de um planejamento estratégico.
Hitt, Ireland e Hoskisson (2002) apontam a qualidade da equipe de alta administração como um dos fatores fundamentais a afetar as decisões estratégicas
e, consequentemente, a capacidade das organizações para inovação e mudança.
Esses autores apontam ainda para a importância do caso particular da escolha do
executivo mais alto58, como uma decisão organizacional crítica e com implicações diretas para o desempenho (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2002, p. 498).
Mintzberg (2010) ressalta também a importância do envolvimento do executivo
mais alto da instituição no processo de formulação estratégica, sobretudo no âmbito das escolas prescritivas (design, planejamento e posicionamento):
o principal estrategista de uma organização tem que ser o líder (...) Para ser
bem-sucedida, uma organização deve ter um líder muito forte que esteja disposto a fazer escolhas e a definir o que vale a pena. Descobri que há uma relação notável entre estratégias realmente boas e líderes verdadeiramente fortes.
(MINTZBERG, 2010, p. 44)

Com relação a esse envolvimento da liderança política, pode-se afirmar que na
CD houve uma concordância passiva, ao passo que na ALMG houve uma promoção ativa. Não se deve desprezar a relevância da aprovação da Mesa Diretora
no caso da CD porque, embora a área política não tenha participado efetivamente do processo de planejamento e implantação da gestão estratégica, essa
poderia tê-lo impedido a qualquer tempo, dadas as suas competências e prerrogativas em relação à estrutura administrativa da Casa. A Mesa Diretora exerce, perante a área de apoio técnico-administrativo e legislativo da Câmara dos
58

Como se referem a um contexto privado, tratam do CEO (Chief Executive Officer).
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Deputados, papéis similares ao de um conselho de administração perante os
executivos de uma empresa privada. Ao primeiro-secretário da Mesa são atribuídas explicitamente competências quanto a decisões sobre administração da
Câmara dos Deputados. Contudo, há uma notória diferença de grau quando se
leva em conta o nível de envolvimento e participação do presidente da ALMG.
Outros fatores motivadores são apontados, como a influência do pensamento acadêmico sobre gestão (servidores assistindo a cursos da área de administração – graduação, pós-graduação e cursos livres; leitura de revistas de
administração; participação em eventos da área); e a interferência de órgãos
de controle, como os tribunais de contas. No caso da CD, particularmente, o
Tribunal de Contas da União passou a inserir elementos relacionados à gestão estratégica nos relatórios de prestação de contas. A Instrução Normativa
do Tribunal de Contas da União nº 57/2008 ampliou o conceito de processo
de contas, dando ênfase à questão do desempenho, especificamente quanto à
produção de resultados pelo aparato estatal.

3.2 Facilitadores e dificultadores
Quando se trata de processos de implantação de estratégias deliberadas, são
necessárias algumas condições para que a sua implementação aconteça conforme previsto. Para Christensen e Dann (1999), é necessário que todos na
organização entendam cada detalhe importante na estratégia; que todos compreendam o sentido da estratégia de forma clara e os seus impactos em seus
respectivos contextos, possibilitando a ação coletiva; que as intenções coletivas sejam concebidas com pouca influência prévia de forças externas – políticas, tecnológicas ou mercadológicas.
Quadro 3 – Estratégia na CD e na ALMG. Principal facilitador
CD

ALMG

Qualificação do corpo de servidores efetivos

Envolvimento direto e pessoal do presidente da
assembleia
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A alta qualificação dos servidores da CD e da ALMG, seja como consequência
de processos seletivos (concursos) extremamente concorridos, seja como resultado de investimentos em capacitação, foi apontada como facilitador. Para
Kaplan e Norton (2004), a disponibilidade de capital humano adequado é um
pré-requisito para o que chamam de prontidão estratégica, ou a capacidade
da instituição responder rapidamente aos desafios estratégicos e gerar valor a
partir dos processos internos. Segundo esses autores, a disponibilidade de capital humano “representa a disponibilidade de habilidades, talento e know-how
entre os empregados, tornando-os capazes de executar os processos internos
críticos para o sucesso da estratégia” (KAPLAN; NORTON, 2004, p. 229). Dispor de servidores com essas competências traduz-se em maior impacto das
ações de gestão estratégica.
Também relacionado ao corpo de servidores efetivos, a estabilidade na equipe
gestora, particularmente na CD, foi apontada como facilitador59. A exclusividade da ocupação dos cargos de chefia por servidores efetivos produz, na
visão dos entrevistados, maior estabilidade dos gestores nos cargos de chefia,
o que, por sua vez, tem como consequência o menor risco de descontinuidade
das ações.
Apesar da qualificação do corpo técnico também ter aparecido na ALMG, o
envolvimento do presidente da assembleia continua a merecer destaque, sob a
ótica de um facilitador. Sob o impulso da Presidência, a ALMG viveu, em 2009,
um período intenso de mudanças e iniciativas de gestão, a partir da identificação da necessidade de novos caminhos que pudessem levar o Poder Legislativo mineiro a incorporar avanços às conquistas anteriores. Também existia a
percepção de que, apesar dos avanços institucionais conquistados, havia uma
dispersão de esforços, com falta de articulação e organização do trabalho e
ausência de uma orientação clara, configurando um quadro de formação de
pequenos grupos e crescimento irregular e independente de setores.

59

Na Câmara dos Deputados há uma normativa que prevê a ocupação de cargos de chefia exclusivamente por servidores efetivos (concursados), diferentemente de outros órgãos públicos brasileiros.
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Por outro lado, embora no caso da CD não tenha acontecido um envolvimento
direto das instâncias políticas, houve patrocínio da cúpula administrativa, sobretudo da Diretoria-Geral. Circunscrevendo-se o planejamento estratégico da
CD à área de apoio técnico-administrativo e legislativo, conforme já exposto,
tem-se na Diretoria-Geral o órgão superior na hierarquia da Casa. Seu apoio é
fundamental para a continuidade do processo. Sintomaticamente, confrontados com a possibilidade de descontinuidade da gestão estratégica em virtude de
alterações na composição da Mesa Diretora (órgão político), os entrevistados
manifestaram maior preocupação com uma eventual mudança na Diretoria-Geral (órgão administrativo). Bryson (1988), ao tratar de planejamento estratégico em organizações públicas e não lucrativas, destaca como um elemento
mínimo a existência de um apoio por parte de uma autoridade com poder suficiente e a existência de um grupo voltado às questões da gestão estratégica:
“no mínimo, qualquer organização que deseje se engajar no planejamento estratégico deve ter: 1) um patrocinador do processo, em uma posição de poder
que legitime o processo; 2) um ‘campeão’ para levar o processo adiante; 3) uma
equipe de planejamento estratégico”. (BRYSON, 1988, p. 80)

Quadro 4 – Estratégia na CD e na ALMG. Principal dificultador
CD

ALMG
Heterogeneidade da força de trabalho

O principal fator apontado como complicador, tanto na CD quanto na ALMG,
é a heterogeneidade de suas forças de trabalho. Na CD são aproximadamente
3.400 servidores efetivos, 1.200 ocupantes de cargos de natureza especial
(CNEs), cerca de 11 mil secretários parlamentares, além dos 513 deputados.
Na ALMG são 1.133 servidores efetivos e 2.215 de livre nomeação. Os cargos de livre nomeação, como os dos secretários parlamentares e os CNEs,
são indicados diretamente pelos parlamentares (contratação e demissão ad
nutum), o que traz características patrimonialistas à relação. Em sistemas
patrimonialistas, sob a ótica dos servidores, têm primazia os interesses dos
seus respectivos contratantes, conforme argumentado por Weber (2000), o
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que torna mais complexa a implantação de uma gestão estratégica. Outras
experiências de implantação do BSC em instituições públicas também revelaram como dificuldade a heterogeneidade da força de trabalho, conforme
Johnson (1999, p. 13): “a força de trabalho complexa e diversificada do ministério e suas regras de remuneração fazem com que o desdobramento do BSC
para o nível individual possa nunca ser apropriado”.
Os entrevistados também expuseram como dificultadores fatores de ordem
cultural, como resistência à mudança e falta de cultura de gestão por resultados, com as respectivas cobranças. Além da falta de cultura de gestão por
resultados, destaca-se que o direito administrativo brasileiro (arcabouço normativo no âmbito do qual operam os servidores públicos), pós-Constituição
de 1988, rege-se por uma ótica da desconfiança no Estado, com ênfase para o
controle dos atos e dos processos, e não dos resultados.
Para Kaplan e Norton (2004), esses fatores podem se referir tanto ao clima
organizacional – “conjunto de influências da organização sobre a motivação
e o comportamento dos empregados” (KAPLAN; NORTON, 2004, p. 292)
– quanto à cultura propriamente dita – “identifica os símbolos, os mitos, as
histórias e os rituais impregnados na consciência (ou subconsciência) da organização. A cultura tenta captar os sistemas de significados compartilhados,
premissas e valores da organização” (KAPLAN; NORTON, 2004, p. 293). Na
dimensão do clima organizacional, mais afeita à área da psicologia social, são
trabalhadas dimensões como a estrutura organizacional, o sistema de recompensas, a percepção do zelo e apoio transmitidos pelos superiores e pares. Na
dimensão da cultura organizacional, podem ser trabalhadas dimensões como
predisposição para a inovação e tomada de riscos, atenção a detalhes, nível de
agressividade e competitividade, grau de solidariedade, percepção de possibilidades de crescimento e recompensas, colaboração e trabalho em equipe,
assertividade e orientação para resultados.
O indivíduo orienta sua ação pela situação, reunindo, para tanto, suas expectativas e sua análise subjetiva quanto à causalidade entre fins e meios e quanto às
probabilidades de sucesso. O clima organizacional e a cultura são fatores deter-
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minantes das circunstâncias e dos contextos (mundo dado) e restringentes do
mundo ideal (almejado pela visão estratégica). A partir do que é dado (ou considerado como tal) e das suas possibilidades objetivas inerentes, o indivíduo vai
avaliar se os meios são apropriados para se conseguir a pretendida transformação da realidade, no caso, o atingimento dos objetivos estratégicos propostos.
Os aspectos institucionais característicos de uma Casa Parlamentar foram
apontados como dificultadores. Analisando a realidade vivenciada por parlamentos, Copeland e Patterson (1997) afirmam:
as incertezas e ambiguidades da vida institucional podem desafiar a ação racional
que pretende alcançar eficiência, e as regras estabelecidas e as rotinas podem produzir tantas contradições e incertezas quanto elas podem resolver. Como a institucionalização legislativa é problemática, é interessante observá-la empiricamente e importante teorizar sobre a mesma. (COPELAND; PATTERSON, 1997, p. 7)

As peculiaridades de um órgão público afetam igualmente a gestão estratégica. Há diversos stakeholders, o que tende a resultar em menor autonomia
administrativa. Os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, ao mesmo tempo que trazem segurança em termos de preservação
do interesse público, representam amarras adicionais em termos de mudanças
em determinados processos administrativos. Tal fato é ainda agravado pela
contínua possibilidade de revisão das decisões administrativas pelos órgãos de
fiscalização e controle. O eixo central da atuação administrativa é concentrado
na racionalidade procedimental e exteriorizado na observância à legalidade
estrita e na criação de processos de controle prévios. Faz-se essa referência a
título de chamar a atenção para esse aspecto apenas. Não se questiona a necessidade dos princípios citados, bem como a supervisão dos órgãos de controle,
no tocante à preservação do interesse público.
Entre os elementos da complexidade organizacional dos parlamentos, está
a existência de descrença, em servidores efetivos, quanto aos resultados do
processo, baseada na percepção de que, ao final, haverá a ingerência política.
Essa percepção, por sua vez, traduz-se em alheamento do servidor efetivo em
relação aos propósitos institucionais. A possibilidade de ingerência política
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também é indicada como elemento causador de baixa credibilidade dos órgãos parlamentares junto à população em geral, o que não seria passível de ser
superado pelo esforço de gestão estratégica. Essa discussão remete aos temas
apresentados nos tópicos 2.1, 2.2 e 2.3, os quais também se constituem elementos dificultadores.

3.3 Resultados e desafios
No caso da ALMG, a elaboração de um plano para um horizonte de dez anos
é, por si só, um desafio. Em um ambiente de mudanças constantes e aceleradas, as demandas sobre o poder público são crescentes, mas não encontram
contrapartida no crescimento dos recursos disponíveis. Outro desafio é, nesse
contexto, ampliar o protagonismo do Poder Legislativo, resgatando sua capacidade de agir de forma proativa quanto à agenda de desenvolvimento do Estado.
Parte desse protagonismo dependerá da capacidade da ALMG institucionalizar procedimentos e instrumentos de interação com a sociedade, aumentando
sua capacidade de resposta às demandas apresentadas e melhorando sua habilidade de prestação de contas.
Também aqui se ressalta uma diferença entre os processos. Enquanto na
ALMG optou-se pelo “direcionamento” estratégico, na perspectiva de manter
a flexibilidade necessária para atender a eventuais mudanças na instância política, com a consequente redefinição de prioridades, na CD trabalhou-se com
o conceito de gestão estratégica, entendida como processo dinâmico. Ocorre que na CD houve uma exacerbada vinculação do processo de formulação
e execução da estratégia ao uso de uma metodologia, o balanced scorecard
(BSC), o que ocasionou algumas distorções, entre elas a concepção apriorística de mapas estratégicos setoriais, ao invés do mapa estratégico institucional.
Para os criadores do BSC, somente com o estabelecimento dos indicadores, e
suas respectivas metas, pode-se dizer que se deixa um planejamento estratégico (estático) e se inicia uma gestão estratégica (dinâmica):
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“os mapas estratégicos fornecem fotografias da estratégia do negócio, portanto, algo estático. A quantificação de metas, o estabelecimento de horizontes de
tempo para as realizações e o planejamento e a aprovação de programas criam
condições para que o mapa estratégico converta-se em representação dinâmica
da criação de valor ao longo do tempo”. (KAPLAN; NORTON, 2004, p. 380)

Quadro 5 – Estratégia na CD e na ALMG. Principal desafio
CD

ALMG
Elaboração de indicadores

Ambas as instituições estão às voltas com a necessidade de estabelecer indicadores que permitam uma mensuração adequada dos resultados, à luz da estratégia concebida. No caso da CD a questão acentua-se, dada a ênfase no uso
do BSC e a íntima relação dessa metodologia com os indicadores60. Conforme
Padovani (2007), “os indicadores permitem representar de maneira simplificada, por valores numéricos, fenômenos complexos, cuja representação em forma de texto escrito, diversamente, seria bastante difícil de se realizar, quando
não impossível, além de ser ineficaz” (PADOVANI, 2007, p. 211). São, portanto,
fundamentais para que a estratégia não fique relegada ao papel de um plano
decorativo. Quando isso acontece, a relação entre o planejado e o que acontece
de fato se torna randômica e o propósito do planejamento estratégico parece
ficar restrito a questões de elevar a moral dos servidores.
A questão da incorporação da figura do gestor de projeto no âmbito de uma
estrutura hierarquizada e verticalizada é outro elemento desafiador. O acoplamento entre estrutura e estratégia é considerado imprescindível nos processos
60

O termo não é traduzido em português. A sua acepção mais estrita é vinculada a jogos, o scorecard
é um cartão impresso, usado por espectadores para registrar os pontos ao longo do jogo. De forma
genérica, pode ser compreendido como um sistema qualquer de verificação ou teste. O vocábulo “escore” veio ao português através do “score” do inglês, significando o resultado de uma partida esportiva
expresso em números. O vocábulo balanced tem, na expressão, função adjetiva, significando equilíbrio. Pretenderam os autores resumir, com o termo, a filosofia de seu instrumento, que é apresentar
indicadores para o desempenho das empresas em quatro perspectivas: financeira, cliente, processos
internos e aprendizado e crescimento. A tentativa era de equilibrar os até então reinantes indicadores contábeis-financeiros, com indicadores de outras áreas. Percebe-se a centralidade dos indicadores
quando se adota essa metodologia.
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de implantação da estratégia. Conforme Hitt, Ireland e Hoskisson (2002, p. 443),
“escolher a estrutura e controle organizacionais que implementem de maneira
eficiente as estratégias escolhidas é um desafio fundamental para os gerentes,
especialmente aqueles que fazem parte da alta administração”. Não se trata somente da questão da estrutura em seus termos formais, o que pode ser facilmente alterado por decisões unilaterais. Envolve também a capacidade das pessoas,
habituadas a trabalhar em um tipo de ambiente, para atuarem com êxito em
outras circunstâncias. No caso de burocracias rígidas, pessoas acostumadas a
um tipo de rotina altamente estruturada, com regras e procedimentos claros e
subordinação bem definida, têm dificuldades para se adaptar a ambientes que
requeiram tomada de decisão colaborativa, cooperação e inovação.
No tocante aos resultados, trabalha-se com quadro proposto por Padovani
(2007), apresentado na Figura 1, sobre as dimensões do desempenho na administração pública. O interesse público, nomeado pela autora como necessidades
da coletividade, determina os resultados (saídas do sistema) desejados. A tradução dessas necessidades para o sistema, entretanto, é feita pelos políticos, mediante o planejamento estratégico. A medida de êxito do processo de planejamento se dará tanto em termos de “eficácia externa” (magnitude das saídas em
vistas às necessidades da coletividade) quanto de “eficácia social externa” (grau
em que as saídas impactaram fenômenos socioeconômicos complexos). Já as
dimensões da eficiência (razão entre entradas e saídas) e da eficácia interna (capacidade de alcançar os objetivos com eficiência) são afetas ao âmbito interno
do sistema. Pensando em indicadores, as saídas, considerando-se as particularidades do Poder Legislativo, não são passíveis de serem medidas pelos ganhos,
requerendo sistemas de levantamento específicos. Já os resultados podem ser
apontados por indicadores extracontábeis, que reflitam o impacto produzido
pelas saídas, em seu conjunto, sobre a sociedade (PADOVANI, 2007).
Na ALMG houve um grande esforço para identificação das necessidades da
coletividade, seja por meio de oitiva direta (survey disponibilizada pelo site
da assembleia), seja pela participação dos deputados estaduais, como intérpretes dessas necessidades. No caso da CD, a participação no momento do
diagnóstico e formulação de visão, missão e objetivos, foi restrita a um grupo
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de servidores efetivos, no exercício de cargos de diretoria. Apesar do foco na
área de apoio técnico-administrativo e legislativo, essa participação restrita
traz um grau de inconsistência ao processo. Tal fato pode ser observado na
própria declaração de visão da CD: “ser modelo de excelência na administração pública, contribuindo para que a Câmara dos Deputados seja reconhecida pela sociedade como instituição promotora da cidadania, da igualdade
e da justiça social” (BRASIL, 2009). Houvesse apenas a primeira frase – ser
modelo de excelência na administração pública – configurar-se-ia correta
coerência entre formulação/formuladores. A continuidade da frase, entretanto, extrapola a alçada do servidor efetivo, pertencendo, claramente, ao
campo do político. Afirmar que a CD deva ser promotora da cidadania, da
igualdade e da justiça social transcende sua concepção finalística tradicional (legislar, fiscalizar, representar), está ausente das propostas explícitas da
ampla maioria dos parlamentos e implica a assunção de compromissos com
propostas de ação claramente vinculadas à dimensão institucional. Essa visão, como não poderia deixar de ser, estende-se a objetivos de topo do mapa
estratégico institucional: “promover a cidadania e o processo democrático”,
“interagir com a sociedade para a promoção da cidadania”, “contribuir para o
fortalecimento do papel institucional do Poder Legislativo”, sujeitos ao mesmo argumento anterior. Portanto, no caso da CD, as dimensões da “eficácia
externa” e da “eficácia social externa” poderão ser sempre levadas a juízo sob
a acusação de vício de origem.
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Figura 1 – Estratégia e desempenho na administração pública

Fonte: Adaptado pelos autores, a partir de Padovani (2007, p. 217).

4 Conclusões
A administração pública se depara com um volume maior de demandas sociais e com uma capacidade de mobilização e pressão política dos cidadãos/
eleitores sem precedentes na história, resultado, em parte, da proliferação das
novas tecnologias de informação e comunicação. As ações do setor público
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devem responder e antecipar essas novas demandas da cidadania. Contudo,
devem se sujeitar ao controle social, o que significa uma prestação de contas
abrangente, não apenas do que é feito, mas de como é feito, por que é feito e
para quem é feito. Um dos sintomas desse fenômeno é a extensa literatura, e
discussão correspondente, sobre a noção de accountability, seja vertical, seja
horizontal, conforme proposto por O’Donnell (1998).
Os problemas a serem enfrentados pelo setor público se tornaram complexos,
tanto do ponto de vista conceitual quando do ideológico; e as decisões e ações
passaram a ocorrer em um ambiente de imprevisibilidade e incerteza. A sociedade civil, por sua vez, torna-se cada vez mais exigente e organizada, demandando políticas públicas inclusivas e ampliação da oferta de bens e serviços
públicos, enxergando o Estado como gerador e assegurador de novos direitos.
As abordagens convencionais de governança e de administração pública não
foram concebidas nem organizadas para lidar com complexidade e incerteza,
o que tem levado a administração pública a buscar soluções, como a gestão
estratégica. Diante do poder público encontra-se o imperativo de exercer papel
mais dinâmico, integrando a autoridade governamental e o poder coletivo dos
atores, de forma a obter resultados de alto valor público, tanto em circunstâncias previsíveis quanto nas imprevisíveis.
A partir dessas premissas, a busca por uma gestão estratégica incorporou-se às
propostas de diversos órgãos do setor público. Vislumbra-se na gestão estratégica uma resposta a ambientes de intensas mudanças, residindo sua força na
capacidade de previsão e reação dos movimentos e contramovimentos da conjuntura. Transplantada para o setor público e, particularmente, para o Poder
Legislativo, a gestão estratégica é vista como necessária para responder a duas
questões essenciais: qual a direção na qual o Poder Legislativo deve avançar
e como mobilizar seus servidores para o alcance dos objetivos institucionais.
A implantação da gestão estratégica na administração pública legislativa é um
processo complexo e multifacetado. As características de órgão público, hierarquizado, com alta divisão de trabalho (burocracia mecanizada) fazem com
que seu processo de planejamento aconteça segundo determinadas formas,
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as quais precisam respeitar a complexidade estrutural das Casas Legislativas.
Percebe-se, contudo, que o envolvimento da área política (principal), ainda que
de forma concentrada em seu órgão decisório maior (Mesa), é benéfica e, até
mesmo, imprescindível para que a gestão estratégica nas instituições do Poder
Legislativo possa gerar resultados adequados em termos de se melhor realizar
o interesse público.
As reflexões feitas pretenderam demonstrar que a gestão estratégica na administração pública legislativa é necessária (portanto, não prescindível), possível
e praticável. As formas mediante as quais se apresentará essa praticabilidade,
entretanto, são muito diversas. A restrita análise comparativa de duas experiências singulares já revela diferenças significativas de compreensão e prática.
Portanto, ainda há um longo percurso avante, uma vez que são escassas as
experiências empíricas possíveis de serem estudadas.
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Informação legislativa:
aspectos multiformes61
Roberto Campos da Rocha Miranda
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Jair Cunha Cardoso Filho
Maria Alice Gomes de Oliveira
Olival Gomes Barboza Júnior

1 Introdução
O trabalho que ora se apresenta busca apontar aspectos da informação legislativa em função de sua utilização nos diversos contextos em que se insere, sem
a ambição de esgotar o assunto, mas com o propósito de apontar relevantes
contribuições para o Poder Legislativo.
Os resultados apresentados são fruto de pesquisas do grupo formado em 2010,
no âmbito do Programa de Pós-Graduação da Câmara dos Deputados, intitulado Gestão do Conhecimento e da Informação Aplicada ao Legislativo sob a
Ótica Estratégica, que teve por objetivos:
a) identificar as possíveis contribuições do modelo de gestão do conhecimento
estratégico para a estruturação da GCI no Legislativo, com foco em competências e ações de cidadania;
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Resultado do trabalho do Grupo de Pesquisa e Extensão 1.10 – Gestão do Conhecimento e da
Informação Aplicada ao Legislativo sob a Ótica Estratégica.
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b) estudar comparativamente modelos de arquitetura de dados e de gestão estratégica da informação que venham a responder às necessidades do contexto
legislativo; e,
c) avaliar a demanda de informações legislativas de acordo com o comportamento informacional do público usuário. (PAZ et al., 2010, p. 2-3)

A constituição do grupo com pesquisadores de formação diversa – administradores, cientistas da informação e da computação e psicólogos – permitiu
que fossem agregadas às pesquisas contribuições de distintas áreas, unidas
para explicar os fenômenos que ocorrem no âmbito do Legislativo, particularmente da Câmara dos Deputados (CD) e da Câmara Legislativa do Distrito
Federal (CLDF), órgãos de origem dos membros do grupo.
Assim, o texto apresenta, em primeiro momento, conceituação sumária de informação legislativa, considerando-se a escassa literatura sobre o tema, bem
como alguns aspectos que venham a caracterizá-la.
Em seguida, são apontados os resultados da discussão sobre a informação cidadã e para a democracia, que reflete a utilização dos repositórios e da Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados (BD) por usuários em geral e, especificamente, pelos participantes do Programa Parlamento Jovem62.
A terceira visão reflete os estudos voltados para a utilização da informação
legislativa digital, contemplando o acesso de usuários à informação sobre
processo legislativo disponibilizada no portal da Câmara Legislativa do Distrito Federal.
Voltando-se para o ambiente interno das Casas Legislativas, particularmente
da CLDF, apresenta-se a informação sobre competências organizacionais do
Legislativo, com foco nas competências emergentes dessa Casa.

62

O Programa Parlamento Jovem (PJB) é um programa de simulação parlamentar destinado a estudantes
do ensino médio e desenvolvido pela Câmara dos Deputados desde o ano de 2004.
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Finalmente, são indicados aspectos relacionados à informação para a gestão
legislativa, com ênfase na gestão do conhecimento estratégico e na gestão
da informação.

2 Informação legislativa
Ainda que o termo seja amplamente utilizado, poucas são as referências específicas ao conceito de informação legislativa. Avalia-se, portanto, a visão de
Moura (2005) como referência:
A informação legislativa pode (...) ser entendida como toda informação relacionada às proposições legislativas em tramitação no Congresso Nacional, nas assembleias estaduais, na Câmara Legislativa do Distrito Federal e nas câmaras
municipais. Além disso, ela abrange também os pronunciamentos parlamentares e os debates ocorridos nos plenários das casas legislativas e das comissões.
(MOURA, 2005, p. 2)

Nesse caso o autor restringe a informação legislativa ao contexto da atividade
parlamentar, sem considerar aspectos de sociedade e gestão. Por outro lado,
Alarcão (2011) conceitua a informação legislativa no âmbito da Câmara dos
Deputados como se segue:
é aquela produzida ou recebida pela Câmara dos Deputados, tratada por regras
e políticas corporativas, que serve aos seus propósitos ou a relativa a seus membros, decorrente das funções institucionais estabelecidas formalmente e que esteja disponível em algum suporte para uso na execução dos trabalhos internos e
para a sociedade. (ALARCÃO, 2011, p. 27)

Esse conceito ampliado abarca de forma mais completa os diversos tipos de
informação legislativa, considerando-se esta o gênero, cujas espécies, sem o
compromisso de esgotá-las, compreendem:
a. informação cidadã e para a democracia: informação legislativa que amplia a
possibilidade de participação da sociedade nos destinos da nação, por meio
do acesso a documentos e outros suportes informacionais disponibilizados
pelas Casas Legislativas;

O Processo Legislativo, o Orçamento Público e a Casa Legislativa

b. informação legislativa digital: envolve todo tipo de informação disponibilizada em suporte digital, com acesso local ou remoto, em portais institucionais, bibliotecas digitais, etc.;
c. informação sobre competências organizacionais: informação legislativa
gerencial que permite o aprimoramento dos colaboradores que atuam na
área, considerando-se suas especificidades e particularidades; e
d. informação para a gestão estratégica legislativa: conjunto integrado de informações relacionadas aos processos de gestão do conhecimento e da informação no âmbito do Legislativo, abrangendo aspectos que possibilitem,
inclusive, o suporte ao planejamento estratégico.

3 Informação cidadã e para a democracia
Neste tópico são tratados aspectos relacionados ao perfil dos usuários da Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados, bem como ao uso da informação
legislativa por participantes do Parlamento Jovem.
A Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados foi concebida a partir da constatação da existência de uma enorme quantidade de conteúdos digitais gerados
pela instituição, muitos já disponíveis no portal institucional de uma maneira
bastante dispersa, o que dificultava o seu acesso. A criação de um ambiente
único que reunisse todos esses documentos e ainda oferecesse ferramentas
que facilitassem a sua pesquisa foi a solução encontrada para garantir um melhor gerenciamento desses conteúdos de maneira a compartilhá-los com a sociedade e dar a eles maior visibilidade e transparência sobre o que é produzido
na Casa.
A partir de sua criação, foi levantada a questão a respeito dos seus usuários,
pois ao contrário do que acontece em um sistema de informação convencional,
no qual é possível conhecê-los e saber quais são as suas necessidades, em uma
biblioteca digital, esta tarefa é mais complexa, particularmente na Câmara dos
Deputados, instituição para a qual estão voltados os olhos de milhões de cida-
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dãos brasileiros. A pesquisa relatada a seguir teve por objetivo traçar um perfil
desse usuário: qual é a comunidade atendida pela Biblioteca Digital da Câmara
dos Deputados? Os seus usuários se enquadram no público a quem ela pretendeu se direcionar? O que eles procuram? O que os usuários estão fazendo com
a informação disponibilizada?
Como fonte de dados para a realização da pesquisa foi utilizada a lista de usuários cadastrados pelo sistema. O cadastramento não é requisito obrigatório
para acesso ao sistema, sendo necessário apenas para o recebimento, por correio eletrônico, de novas inclusões no acervo da biblioteca. No momento em
que foram colhidos os dados para pesquisa (janeiro/2011), o número de usuários cadastrados era de 959, sendo 83 servidores da Câmara dos Deputados,
dos quais 37 estavam cadastrados por estarem, de alguma forma, envolvidos
na manutenção e administração do sistema e outros 15 não foram localizados
no catálogo de endereços da Câmara, possivelmente por se tratar de servidores
não mais pertencentes ao quadro da instituição.
Para colher dados para a pesquisa, um questionário foi enviado aos usuários,
o qual, além de informações sociogeográficas, como sexo, faixa etária e localização geográfica, indagava-os sobre suas motivações para a utilização da BD,
bem como suas opiniões a respeito dos serviços por ela prestados.
O questionário foi enviado a dois grupos de usuários: o primeiro incluía aqueles não identificados como servidores, dos quais foi selecionada uma amostra
correspondente a cerca de 36% do total. Os usuários identificados como servidores formaram o segundo grupo, de 31 usuários, para os quais os questionários foram enviados em sua totalidade. Do primeiro grupo foram recebidas
respostas de 52 usuários, cerca de 16% do total dos formulários enviados, e do
segundo, quatro pessoas dispuseram-se a responder a ele, o correspondente a
cerca de 12% da amostra.
Do total dos usuários não servidores que responderam ao questionário, 32
(62%) eram do sexo masculino e 20 (39%) do sexo feminino. A faixa com o
maior número de respondentes desse grupo foi a que abrangeu os que declararam ter entre 31 e 40 anos, na qual se enquadraram 27% dos usuários. Não
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muito distante deste número ficaram os usuários das faixas anterior e posterior: os usuários entre 21 e 30 anos e 41 a 50 anos, que corresponderam, respectivamente, a 21 e 23% do total. Os usuários acima destas faixas, de 51 a 60
anos e os com idade acima disto, tiveram ambos 12% do total. Os mais jovens,
de até 20 anos de idade, representaram apenas 6% do total. Já quanto à escolaridade dos usuários respondentes, 48% afirmaram possuir formação superior
completa, 25% algum curso de especialização e 6% afirmaram possuir grau de
mestre. Os usuários com nível médio, incluindo dois que afirmaram estar, no
momento, cursando nível superior, corresponderam a 18% do total. Apenas
um dos usuários declarou possuir somente o nível fundamental completo.
A análise quanto à região originária de usuários não servidores da CD foi feita
tomando-se por base o total dos usuários cadastrados, identificados geograficamente com a utilização do código DDD, uma das informações solicitadas
por ocasião do registro na biblioteca digital.
A região que incluiu o maior número de usuários foi a região Sudeste, com
36% do total da amostra, seguida pela região Nordeste, com 26%. Sul e Centro-Oeste ficaram com 16% cada, apesar desta última ser, pelos dados do último
censo do IBGE, a região menos populosa do Brasil. Pode-se creditar esse fato
ao bom nível de escolaridade da população do Distrito Federal e a sua proximidade com a Câmara dos Deputados, já que 62% dos usuários desta região se
declararam moradores desta localidade. A menor porcentagem coube à região
Norte, com apenas 6% do total dos usuários.
Na distribuição por estados, coube a São Paulo o maior número de usuários, que corresponderam a 14% do total, seguido de Minas Gerais e Distrito
Federal, com 10%, e Rio de Janeiro, com 9%. Dos estados da região Nordeste
a distribuição mostrou-se bastante diluída, sendo os dois estados mais representativos em número de usuários o Ceará e a Bahia, ambos com cerca de 5%
do total da amostra. O estado com menos representatividade foi Sergipe, com
apenas 1% dos usuários.
Em outra análise, feita utilizando-se somente os dados obtidos com as respostas dos questionários, novamente o Sudeste e Nordeste se apresentaram como
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as regiões com maior número de respondentes, com 40% e 31% do total. O
terceiro lugar coube à região Centro-Oeste, com 23%. As regiões Sul e Norte
ficaram com 4 e 2% respectivamente.
Os usuários residentes nas capitais foram encontrados em maior número, tendo
sido registrados 28 usuários nesta condição, contra 24 que declararam residir
em outras cidades, embora, em algumas regiões, como o Nordeste e o Sudeste,
os residentes de fora das capitais tenham sido maioria. Na região Centro-Oeste,
não foi encontrado nenhum usuário residente no interior dos estados.
Os resultados para o quesito ocupação referentes a usuários não servidores da
CD são apresentados de forma qualitativa, pela diversidade de ocupações encontradas entre os que se dispuseram a responder à pesquisa, pois muitos deles se incluíram em mais de uma ocupação, o que não permite uma análise em
termos percentuais baseada no número de respondentes, mas pelo número de
ocupações encontradas, 56 no total. O maior número dos usuários encontrado
para uma só ocupação foi o da categoria dos estudantes, seguido dos que se
declararam como servidores públicos. Treze outras ocupações tiveram apenas
um representante entre os usuários.
Quanto a formas de acesso, foram oferecidas aos usuários três opções de forma
de entrada para a biblioteca digital, além de um campo que permitia a este que
registrasse alguma outra que não se enquadrasse em nenhuma das opções.
O portal da Câmara foi o caminho apontado pela maioria dos respondentes
como forma de acesso: 43 usuários, ou cerca de 80%, declararam ter tido acesso à biblioteca digital por meio dele.
Os sites de busca foram a segunda forma de acesso mais utilizada, correspondendo a 12%, ou cinco usuários. Quatro respondentes apontaram especificamente o Google e um não indicou nenhum site em particular.
Três usuários, 6% do total, afirmaram ter ido diretamente ao endereço da biblioteca digital, por já possuírem conhecimento prévio sobre ela, e um último
grupo, composto de apenas dois usuários, afirmou ter chegado à biblioteca
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digital por indicação, tendo um deles registrado que a obteve comparecendo
pessoalmente à biblioteca da Câmara dos Deputados.
A finalidade mais frequentemente encontrada entre os usuários foi a educacional e/ou acadêmica. Dos usuários pesquisados que informaram essa finalidade, sete indicaram como objetivo final a produção de trabalhos de final de
curso em diversos níveis: graduação, especialização e até mesmo doutorado. O
mesmo número de usuários indicou como finalidade a produção de pesquisas
acadêmicas ou escolares e três informaram ter buscado a biblioteca digital
como fonte de material para estudo preparatório para concursos públicos. Um
dos usuários indicou como objetivo a produção de artigo científico.
A pesquisa visando obter informações para uso profissional também foi encontrada entre os usuários: cinco deles informaram ter tido este tipo de objetivo. Um usuário afirmou ter utilizado a biblioteca digital como fonte de informação para criação de outra biblioteca do mesmo tipo.
Dois usuários indicaram a produção de artigos como finalidade, mas não informaram serem seus artigos de natureza científica, acadêmica ou profissional. Dos usuários restantes, um afirmou estar realizando uma pesquisa genealógica e buscou a biblioteca digital à procura de um título específico e o outro
a buscou para obter material para uma “representação ao Ministério Público”.
Alguns usuários que afirmaram não possuir nenhuma razão concreta para a
pesquisa na BD mesmo assim registraram seus objetivos. A busca de material
para leitura e lazer foi o motivo alegado por dois desses usuários, sendo que
um deles afirmou não estar no momento produzindo nada de especial, mas,
por possuir gosto pela leitura e não ter condições financeiras para bancar esse
prazer, costuma buscar na internet fontes gratuitas com as quais possa satisfazê-lo sem custos. Um usuário indicou como objetivo apenas a curiosidade
pessoal como motivação para consultar a biblioteca digital.
No que se refere a temas dos trabalhos, dos vinte e cinco usuários que responderam, três foram descartados por apresentarem respostas genéricas, tais
como “diversos” ou “vários”. Observou-se uma predominância em temas liga-
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dos a direito e legislação, o que já era esperado, uma vez que a ênfase temática
do conteúdo da biblioteca digital é especificamente sobre esses assuntos.
Quatro aspectos foram apresentados aos usuários e estes foram solicitados a
avaliá-los utilizando conceitos que iam do ótimo ao ruim. A maioria classificou a biblioteca digital no conceito bom, seguido do ótimo. No quesito apresentação geral não houve nenhum usuário que a classificasse como ruim.
Na segunda parte da questão, foi solicitado ao usuário que registrasse algum
detalhe importante, como crítica ou sugestão. Onze usuários responderam a
esta questão.
As respostas foram em geral bastante positivas, com alguns elogios explícitos
e várias críticas ou sugestões de melhoria, basicamente com respeito ao conteúdo ou a questões ligadas à pesquisa ou dificuldades de navegação. Algumas
respostas demonstraram a estreita ligação entre a biblioteca convencional e a
digital, já que alguns usuários apresentaram as sugestões que diziam respeito
à primeira.
Quanto aos usuários servidores da Câmara dos Deputados, três eram funcionários efetivos, dois eram técnicos e um era consultor legislativo. O quarto
respondente foi identificado como pertencente ao quadro de secretariado parlamentar, que são servidores sem vínculo com a Câmara, contratados exclusivamente para prestarem serviços nos gabinetes dos parlamentares. Três dos
usuários respondentes afirmaram possuir curso de pós-graduação no nível de
especialização e um declarou possuir o grau de doutor.
Assim como os resultados encontrados na pesquisa realizada com os usuários externos, a biblioteca digital, também entre os servidores, está servindo
como fonte de pesquisas com objetivos educacionais e profissionais. Três dos
respondentes afirmaram ter como objetivo a pesquisa para elaboração de trabalho de final de cursos de especialização, e o outro usuário, para produção
de notas técnicas, que são trabalhos produzidos pela Consultoria Legislativa.
Três usuários afirmaram ter tido acesso à biblioteca digital por meio do portal
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da Câmara dos Deputados, e o terceiro afirmou ter ido diretamente ao endereço por já ter conhecimento deste.
Os servidores também demonstraram possuir uma opinião bastante positiva a respeito da biblioteca digital. Nenhum dos quesitos foi pontuado como
ruim e as opiniões na sua maioria enquadraram-se nos conceitos bom e ótimo.
Dois usuários opinaram sobre a biblioteca digital: um deles considerou que “a
disponibilidade do conteúdo para estudo e pesquisa atende com satisfação as
necessidades dos usuários”, e o outro fez uma crítica à ferramenta de pesquisa,
considerando-a “pouco intuitiva”.
O principal objetivo da biblioteca digital, que é disseminar os conteúdos informacionais gerados na Câmara dos Deputados, democratizando, facilitando
o seu acesso e dando visibilidade a esses conteúdos e, dessa forma, promover a
cidadania por meio dessas informações, vem sendo alcançado, tendo em vista
os resultados obtidos pela pesquisa. O perfil encontrado se encaixa e reflete
exatamente o público ao qual ela pretendeu atingir durante a sua concepção,
ou seja, o próprio cidadão brasileiro, proveniente de todas as regiões do país,
que de outra forma teria dificuldade em obter acesso a essas informações. Os
resultados encontrados na pesquisa demonstraram a dimensão que a internet
e suas ferramentas de comunicação podem ter para o exercício da cidadania e
da democracia e que a biblioteca digital, apesar dos bons resultados, necessita
de aperfeiçoamentos para que possa exercer plenamente esse papel.
Como descrito anteriormente, este tópico também tratará da informação legislativa sob a perspectiva da interação entre o Parlamento e a sociedade,
refletindo sobre a comunicação que se estabelece entre eles e também sobre
o potencial de essa informação ser utilizada para a promoção da cidadania e
da democracia.
Para realizar tal reflexão são trazidos alguns resultados de pesquisas do grupo
que tiveram como objeto de análise o programa institucional Parlamento Jovem Brasileiro e a Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados.
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O PJB é um programa de simulação parlamentar desenvolvido pela Câmara
dos Deputados desde 2004. Anualmente, recebe 78 jovens de todo o Brasil, os
quais são diplomados “deputados jovens” e assumem um mandato legislativo
de uma semana.
Podem participar do programa estudantes das últimas séries do ensino médio
das redes pública e particular. O interessado deve elaborar um projeto de lei.
Os projetos de lei são submetidos a uma pré-seleção nas secretarias estaduais
de educação e, posteriormente, a uma seleção final na Câmara dos Deputados.
Os autores dos melhores projetos são, assim, escolhidos para participar do PJB.
Durante a semana de simulação parlamentar, esses jovens relatam e votam os
projetos de sua elaboração. Essa tarefa é realizada em comissões temáticas e a
votação final das proposições ocorre em uma plenária, com a participação de
todos os deputados jovens.
Tendo em vista as características do programa, realizamos análise preliminar
sobre os recursos informacionais utilizados pelos deputados jovens para elaboração do projeto de lei e também a maneira como interagiram com as fontes
informacionais da Câmara dos Deputados.
As discussões sobre a relação entre democracia e informação não são recentes.
Bobbio (1992) advoga em sua tese que uma das promessas não cumpridas da
democracia pode ser observada no declínio da formação para a cidadania. A
democracia depende de sujeitos que, por um processo formativo, assumem o
papel de cidadãos ativos. E, para exercer a cidadania ativa, é preciso estar apto
para o debate e para a realização de escolhas. Assim, a informação é indispensável para o exercício da cidadania e, consequentemente, para a democracia.
No Brasil, alguns pesquisadores têm procurado investigar a relação entre
democracia e informação no âmbito do Legislativo (PRATA, 2007; MARQUESJÚNIOR, 2008; RIBEIRO, 2010).
Um dos aspectos apontados é o descompasso entre a disponibilização da informação e o seu efetivo acesso, já que os cidadãos necessitariam desenvolver
competências para lidar com essas informações. Nesse sentido, o fato de os
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parlamentos disponibilizarem uma gama de informações – principalmente
em seus portais virtuais – não significa necessariamente que tais informações
estão sendo acessadas, compreendidas e utilizadas pelos cidadãos para o exercício de seus direitos e deveres.
Outra questão interessante é a indagação sobre quais cidadãos estariam interessados nas informações disponibilizadas pelo Legislativo, quem seriam as pessoas
dispostas a gastar tempo, dinheiro e disposição para se informar, ou seja, quem
são os atores interessados em arcar com os custos informacionais envolvidos nos
processos de participação cidadã no contexto da democracia representativa.
Além disso, na sociedade do conhecimento, a relação entre informação, democracia e Legislativo torna-se ainda mais complexa. As Nações Unidas e o
Inter-Parliamentary Union realizam, por meio do Global Centre for ICT in
Parliament, uma pesquisa bianual sobre as práticas relacionadas às tecnologias de informação e comunicação (TIC) no contexto do Legislativo.
Uma questão fundamental apontada pelo relatório de 2010 é o reconhecimento de que as novas TIC podem levar à expansão da arena democrática e possuem um potencial de renovação da relação entre política e cidadãos. Por outro
lado, esta potencialidade trazida pelas TIC está colocada, paradoxalmente, em
um contexto social de declínio da confiança nas instituições políticas e crescimento da insatisfação dos cidadãos com a política.
Essa pequena amostra de questões sobre o trinômio informação-democracia-Legislativo demostra que se trata de um terreno fértil para estudos e pesquisas, que podem trazer contribuições para a constituição de um Legislativo
mais bem preparado para interagir com a sociedade, assim como para a formação de cidadãos para o exercício da democracia.
Acredita-se que os estudantes que participam do PJB protagonizam um processo de apropriação de uma gama enorme de informações. Desde o momento
em que elaboram o projeto de lei, passam a ter acesso a um conjunto de informações desconhecidas para a maioria dos jovens da mesma faixa etária. Além
disso, ao serem diplomados deputados jovens, esses participantes passam a vi-
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venciar diversas facetas do processo legislativo, que vão desde os procedimentos para a elaboração de pareceres até a discussão coletiva de temas relevantes
para suas realidades.
Nesse sentido, considera-se importante analisar a maneira pela qual lidaram
com os recursos informacionais desde o momento em que souberam do programa até a participação na própria jornada parlamentar, sempre tentando
compreender como se relacionaram com as fontes informacionais da Câmara
dos Deputados. Nesta pesquisa, aborda-se apenas a fase inicial de todo esse
processo, que é a elaboração do projeto de lei. Participaram da pesquisa 87%
dos deputados jovens do PJB do ano de 2010. São destacadas duas questões
que foram tratadas na referida pesquisa a fim de ilustrar a importância de
refletirmos sobre como potencializar as informações disponibilizadas pelo Legislativo. Os jovens deputados foram questionados sobre a maneira pela qual
elaboraram o projeto de lei, ou seja, o que fizeram para criá-lo e escrevê-lo.
Essa foi uma questão aberta, sem opções de respostas previamente elencadas.
A tabela a seguir apresenta os resultados obtidos.
Tabela 1 – Forma como os jovens deputados elaboram os projetos
Maneira pela qual elaboram o projeto

Percentual de respostas*

Realizou pesquisa sobre o tema de seu projeto de lei e/ou leis
correlacionadas

35%

Partiu de sua experiência pessoal e de observação e vivência
cotidianas

27%

Conversou e/ou teve ajuda dos professores

21%

Obteve ajuda de familiares

11%

Conversou e/ou realizou levantamento com outros jovens

6%

Seguiu as orientações da Câmara dos Deputados e do curso
“Como elaborar um projeto de lei?”

6%

Outro

7%

* Percentual total superior a 100%, pois cada sujeito pôde indicar mais de uma resposta.
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Observa-se que a realização de pesquisa foi uma estratégia muito relatada
(35%), embora a utilização de recursos já disponíveis tenha sido predominante:
experiência pessoal e observação cotidiana, apoio dos professores e dos familiares e conversa com outros jovens. Vale ressaltar que poucos participantes
citaram a Câmara dos Deputados em suas respostas.
Por outro lado, a maioria (80%) dos deputados jovens relatou que já haviam
acessado o portal da Câmara dos Deputados. Entre os que já haviam acessado,
50% buscavam informações sobre o PJB; 25% informações sobre projetos de
lei e o Legislativo; 15% acessaram o site por curiosidade; e 10% acessaram por
outros motivos ou não informaram a motivação para o acesso.
Verifica-se que, ao se interessarem pelo PJB, os estudantes buscam informações
relacionadas ao Legislativo, principalmente informações sobre o próprio programa. No entanto, para a elaboração do projeto de lei, as informações vindas
diretamente da Câmara dos Deputados ainda não figuram como protagonistas.
O sucinto relato realizado reforça a tese defendida por muitos atores de que é
necessário o investimento por parte do Legislativo para se aproximar da sociedade e promover melhorias no fluxo informacional com os cidadãos, potencializando as informações disponibilizadas.
No caso dos jovens participantes do PJB, verifica-se que a participação em um
programa institucional como esse é ótima oportunidade para acessar uma enorme gama de informações sobre o Legislativo. No entanto, verifica-se que ainda é
preciso melhorar o fluxo informacional com esse público. Uma sugestão é que a
Câmara dos Deputados disponibilize conteúdo virtual direcionado para o público
jovem, com linguagem e conteúdo adequados às necessidades dessa faixa etária.

4 Informação legislativa digital
O Poder Legislativo é um dos pilares da democracia, e a sua interação com o
povo terá impacto sobre a qualidade da democracia constituída no país, com
maior ou menor participação popular.
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Nesse sentido, consideramos que os portais eletrônicos dos vários legislativos
são ferramentas que podem contribuir para a aproximação entre a sociedade
e o Parlamento, pois facilitam o acesso, pela população, de informações relevantes, tais como a estrutura, a composição, o funcionamento e a atuação do
Poder Legislativo respectivo. Além disso, por meio dos portais, é possível interagir com a instituição e com os parlamentares que a compõem.
Sob essa ótica, os portais do Legislativo contribuem para a accountability,
considerados os aspectos de prestação de contas e de responsabilização dos
agentes políticos (MIGUEL, 2005), na medida em que possibilitam ao cidadão
acompanhar os trabalhos de cada parlamentar, de modo específico, e da instituição, genericamente.
O advento da internet ampliou o acesso à informação de modo geral. O uso
da rede pelas instituições governamentais propicia maior rapidez de difusão
das informações sobre as atividades e decisões tomadas, as quais podem ser
acessadas tanto pelo cidadão comum, quanto pelos meios de comunicação de
massa. Para Vilella (2003), além de ter como motivação oferecer maior possibilidade de controle e transparência por parte da sociedade, o governo também
utiliza a internet como instrumento de aproximação com a sociedade. Assim,
pode-se enfatizar a função de democratizar a informação desempenhada pelos
portais governamentais.
Com vistas a contribuir para o processo democrático no Distrito Federal, realizamos estudo sobre o portal eletrônico da Câmara Legislativa do Distrito
Federal (CLDF), avaliando os conteúdos informacionais do processo legislativo nele dispostos, guiando nosso olhar pela perspectiva não só da análise de
conteúdo, mas também da arquitetura da informação.
Nesse propósito, mapeamos as informações referentes aos vários passos do
processo legislativo no sítio da CLDF, e constatamos que elas constam do portal, algumas delas hospedadas em mais de um subtítulo. Identificamos, também, a necessidade de realizar estudos posteriores sobre a usabilidade do portal, para verificar se o usuário consegue localizar com facilidade a informação
buscada na interface.
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Partindo-se do princípio de que o portal corporativo é uma plataforma em que
é possível encontrar as informações relevantes, do ponto de vista do interesse
do público externo à organização, não é suficiente que as informações estejam
reunidas e dispostas no portal. É importante que elas estejam organizadas,
não apenas mediante critérios técnicos, mas também em conformidade com
os processos cognitivos do usuário, para que ele consiga encontrá-las intuitivamente e apreender o conteúdo desejado. Raupp e Agostineto (2010) avaliam
que alguns portais espelham os organogramas governamentais, desconsiderando o cidadão como sujeito do processo informacional que envolve Estado
e sociedade. São portais que, equivocadamente, refletem apenas a perspectiva
do Estado.
Dias (2001) enfatiza que, para o portal governamental atender à perspectiva
do cidadão, é preciso que o projeto do portal eletrônico leve em consideração a
interação dos usuários com sua interface. A capacidade intrínseca ao portal de
facilitar o acesso dos usuários às informações institucionais está relacionada à
usabilidade da interface, ou seja, à facilidade de uso, aprendizado e satisfação
do usuário.
Apesar da constatação de que as informações sobre o processo legislativo
constam no portal da Câmara Legislativa do Distrito Federal, percebe-se que
a arquitetura da informação adotada está baseada na linguagem técnica e na
lógica processual, as quais se distanciam dos processos cognitivos naturais ao
usuário que busca a informação no portal, o que indica a necessidade de realizar estudo sobre a usabilidade do website.
O cotejamento das fases do processo legislativo com as informações correspondentes disponíveis no portal da CLDF demonstra que, além de todas as
informações relevantes acerca do processo legislativo estarem dispostas no
portal da CLDF, algumas delas são encontradas em várias fontes, com formatos diversos. Os únicos passos do processo legislativo cujas informações
não são encontradas no sítio da CLDF são referentes a eventos que antecedem
a publicidade da proposição – elaboração da proposição e apresentação, pelo
autor, à Casa, o que justifica o fato de não estarem presentes.
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O portal tem recursos de busca, a exemplo do espaço onde se pode inserir
palavra-chave ou fragmento de texto. Embora esse recurso também ofereça a
possibilidade de busca avançada, que permite o refinamento da pesquisa, os
links parecem falhos, e parte das buscas realizadas é frustrada.
No link “Proposições”, por exemplo, que é estruturado como plataforma de busca avançada, inserindo-se as informações sobre a proposição, tais como espécie, número, ano, autor, ou até trechos do texto, é possível acessar a proposição
em si (o texto integral) e todos os passos da sua tramitação: data da leitura na
sessão plenária, distribuição às comissões, data da apreciação dos pareceres nas
comissões, datas das votações em primeiro e em segundo turno, com os respectivos resultados, etc. Identifica-se, entretanto, que nem sempre a relatoria
(parlamentar designado relator da proposição) é informada nesse espaço.
Nas atas sucintas das sessões plenárias (localizadas em Atas das Sessões Plenárias\Atas) constam, além dos resumos dos pronunciamentos parlamentares – o que permite ao cidadão acompanhar a atuação e o posicionamento dos
deputados distritais em relação a cada tema – a relação e a cópia das proposições (texto integral) que iniciam tramitação, e a Ordem do Dia, com todas as
proposições apreciadas e os respectivos resultados de votação. Note-se que, por
meio desse documento, em formato PDF, obtêm-se informações correlatas às
obtidas por meio do subtítulo “Proposições”, embora com outra apresentação.
Nas notas taquigráficas (localizadas em Atas das Sessões Plenárias\Notas) encontra-se a íntegra da sessão plenária, com todas as falas e eventos ocorridos,
como pronunciamentos e votações realizadas. Também estão registradas nesse
documento as questões de ordem, os debates, etc. As notas taquigráficas fazem
referência às proposições que iniciam tramitação, sem, no entanto, listá-las, indicando que a relação completa se encontra na ata sucinta respectiva. Ressalte-se que, mais uma vez, mediante documento em formatação peculiar, também
em PDF, é possível ter acesso a informações correlatas às encontradas mediante
o subtítulo “Proposições” e “Atas” (dentro de Atas das Sessões Plenárias).
Até a 5ª Legislatura o Diário da Câmara Legislativa não era hospedado no
portal da CLDF. No entanto, com a sua disponibilização no sítio, o cidadão

O Processo Legislativo, o Orçamento Público e a Casa Legislativa

beneficia-se com o acesso facilitado a uma gama diversa de informações: redações iniciais e finais das proposições, informações sobre as comissões, sobre o
prazo para emendas e relatorias de projetos, atas das reuniões das comissões,
etc. Além de estarem disponíveis na versão PDF em espaço próprio, as atas
sucintas e as notas taquigráficas das sessões plenárias também são publicadas
no Diário da Câmara Legislativa.
Ressalte-se que as comissões permanentes, órgão de grande importância no
processo legislativo, não mantiveram o conteúdo atualizado. Na última legislatura os registros não foram feitos com regularidade. Ao realizar-se a consulta ao espaço destinado a cada comissão, constatou-se falta de padronização e
desatualização da informação. Algumas comissões sequer alimentaram o sítio
destinado a elas. Outras o fizeram sem continuidade.
Sendo o portal um canal de comunicação com o cidadão, com a sociedade como
um todo, avaliamos que sua atualização contínua demonstraria preocupação e
atenção com o usuário. Acreditamos que a boa gestão do portal pode favorecer
a interlocução do Poder Legislativo com a sociedade, reforçando a participação
cidadã e melhorando a qualidade da democracia no Distrito Federal.
Esperamos que esse estudo, acrescido da avaliação da usabilidade do portal a ser
realizada em outro momento, auxilie a formulação do novo portal da Câmara
Legislativa, já em andamento, além de outros portais legislativos que desejem
favorecer a interação com o usuário, seja ele externo ou interno à instituição.

5 Informação sobre competências
organizacionais do Legislativo
O objetivo deste tópico é apontar as competências individuais emergentes que
se traduzirão em capacidades organizacionais relacionadas ao campo das políticas públicas. Busca-se contribuir para a qualificação e aperfeiçoamento do
Poder Legislativo, não só para fiscalizar as ações do governo e a administração
dos negócios públicos, mas também para acompanhar a formulação, análise e
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avaliação, com foco em resultados, de políticas públicas formuladas e implementadas pelo Poder Executivo.
O universo da pesquisa foi a Câmara Legislativa do Distrito Federal, estritamente o grupo de 58 consultores legislativos lotados na Assessoria Legislativa
e nas comissões permanentes, os quais desenvolvem, na Casa, a atividade de
assessoramento especializado em áreas específicas de atuação parlamentar.
O instrumento de coleta de dados teve como fonte, para sua elaboração, edital dos últimos concursos públicos realizados para o cargo de especialista em
políticas públicas e gestão governamental do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão (MPOG) e conteúdos programáticos de cursos de pós-graduação em Políticas Públicas e em Gestão Pública.
A partir da análise dos editais e dos conteúdos programáticos dos cursos,
combinada com ferramentas da Gestão Estratégica da Informação e do Conhecimento e com o trabalho de Cardoso Filho (2003), foi percebida semelhança entre as competências exigidas nos editais de concurso e nos conteúdos
programáticos dos cursos de pós-graduação pesquisados. Foi possível identificar as competências emergentes, conforme Sparrow e Bognano (1994), necessárias ao Legislativo para acompanhamento, formulação, análise e avaliação
de políticas públicas. As competências foram então descritas em termos de
comportamento observáveis, conforme sugerido por Green (1999).
Quadro 1 – Conhecimentos descritos em termos de comportamentos observáveis, conforme registrados no questionário eletrônico aplicado
(continua)
Teoria política: ter visão geral do pensamento político moderno e dos conceitos básicos de Estado e
Poder, e conhecer a aplicação desses conceitos na elaboração de políticas públicas.
Políticas públicas: conhecer as teorias e sistemas de políticas públicas, o ciclo das políticas públicas
e a tipologia de políticas públicas.
Fiscalização de políticas públicas: conhecer metodologias e ferramentas de fiscalização da implementação de políticas públicas.
Análise de políticas públicas: conhecer ferramentas, bases informacionais (dados e metadados) e
metodologias para análise de políticas públicas.
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Quadro 1 – Conhecimentos descritos em termos de comportamentos observáveis, conforme registrados no questionário eletrônico aplicado
(continuação)
Avaliação de políticas públicas: conhecer os conceitos de transparência, responsabilidade, legalidade, accountability, eficiência, eficácia e efetividade. Conhecer os principais órgãos de controle
e fiscalização e suas funções. Compreender a avaliação das políticas públicas como procedimento
estratégico fundamental ao exercício da cidadania.
Sociedade e políticas públicas: saber identificar as demandas sociais por políticas públicas. Conhecer o foco, o universo e as tendências da atuação estatal. Saber identificar atores sociais e suas
reivindicações junto ao Estado.
Legislativo e orçamento público: conhecer os conceitos básicos do processo orçamentário, as leis
orçamentárias e as instâncias institucionais do processo orçamentário.
Planejamento no serviço público: ter capacidade de elaborar políticas públicas por meio da formulação de programas e projetos.
Administração pública contemporânea: conhecer as características da administração pública no
Brasil e as tendências, pressupostos e instrumentos gerenciais contemporâneos.
Gestão estratégica: conhecer o pensamento estratégico no contexto das transformações mundiais,
locais e regionais. Conhecer metodologias de planejamento de longo prazo e planejamento estratégico. Saber elaborar análise de cenários e compreender relações e alianças estratégicas.
Gestão do conhecimento e da informação: conhecer conceitos, práticas, ferramentas e
técnicas para a gestão do conhecimento, da informação e do capital intelectual. Compreender a
importância estratégica da informação e do conhecimento para a gestão pública. Compreender
a importância estratégica da gestão da informação e do conhecimento para a formulação e
elaboração de políticas públicas.
Gestão em políticas públicas: compreender os fluxos e nexos entre a tomada de decisão, a
implementação, a execução, os resultados e impactos produzidos pelas políticas públicas
e programas sociais.
Indicadores sociais: conhecer os objetivos dos indicadores sociais, maneiras de construí-los e sua
importância para a gestão pública.
Monitoramento e avaliação de políticas públicas: conhecer indicadores sociais e sua relação com
o ciclo de politicas públicas. Conhecer processos avaliativos (ex ante e ex post), avaliação de impacto,
avaliação de resultados.
Região, território e políticas públicas: conhecer os processos inerentes à globalização, ao desenvolvimento do Estado e ao desenvolvimento regional. Conhecer o processo de desenvolvimento
regional no DF. Monitorar e acompanhar novas tendências do desenvolvimento do DF.
Políticas de emprego, trabalho e renda: conhecer as transformações tecnológicas e organizacionais e seus impactos na classe trabalhadora. Conhecer as transformações do mercado de trabalho
no Brasil e no DF. Conhecer as principais políticas públicas de emprego e renda no contexto contemporâneo de mudanças.
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Quadro 1 – Conhecimentos descritos em termos de comportamentos observáveis, conforme registrados no questionário eletrônico aplicado
(conclusão)
Política cultural: compreender as políticas culturais contemporâneas e as diferentes estratégias
político-culturais propostas pelo mercado, pelos movimentos sociais e pelo Estado.
Direitos humanos e políticas públicas: compreender a necessidade da promoção, defesa e garantia
dos direitos humanos na implementação de políticas públicas.
Saúde e políticas públicas: compreender a necessidade da promoção, defesa e garantia do direito
universal à saúde na implementação de políticas públicas.
Meio ambiente, sustentabilidade e políticas públicas: compreender a necessidade da preservação do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável e da promoção da qualidade de vida na
implementação de políticas públicas.

Em seguida, as competências descritas em termos de comportamento
observáveis foram registradas em um questionário, nos moldes utilizados por
Cardoso Filho (2003), e utilizando-se uma escala de Likert de quatro pontos (0,
1, 2 e 3). O instrumento foi desenvolvido e aplicado na forma de questionário
eletrônico, com o recurso do software de questionários e pesquisa denominado
SurveyMonkey™. De um total de 58 consultores legislativos, 34% responderam
ao questionário, totalizando 20 respondentes.
Seguindo o modelo de Borges-Andrade e Lima (1983, p. 7), utilizado por Cardoso Filho (2003), levantaram-se as médias e desvios padrões da importância e domínio de cada competência, medidas pela escala de Likert.
Nesta pesquisa, considerou-se que
“competências com desvio padrão igual ou superior a 0,75, tanto para importância como para domínio, podem não ter suas médias consideradas para fins de
julgamento da discrepância, uma vez que este resultado implica em uma grande
dispersão de opiniões por parte do grupo de respondentes”. (BORGES-ANDRADE; LIMA, 1983, p. 7)

As competências com maiores médias de importância são consideradas essenciais e, ao mesmo tempo, aquelas com maiores médias de importância e
menores médias de domínio são consideradas lacunas (gaps) de competência e indicadas/selecionadas para capacitação. As linhas em cinza indicam
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competências que obtiveram desvio padrão igual ou maior que 0,75, e não
tiveram suas médias consideradas.
Por conseguinte, um núcleo de oito competências com médias iguais ou superiores a 2 que não tiveram discrepâncias nos valores atribuídos pode ser considerado como de competências emergentes essenciais, visto que os elevados
escores encontrados lhes conferem um grau de essencialidade e, portanto,
são prioritárias para capacitação, independentemente da unidade temática na
qual trabalham.
O resultado da pesquisa gerou um leque de informações organizacionais, na forma do mapeamento e identificação do gap entre as competências existentes na
Câmara Legislativa do Distrito Federal e as competências necessárias ao seguimento de uma forte tendência da sociedade, que é exigir do Poder Legislativo
maior e mais efetiva participação em ações de acompanhamento, análise e fiscalização das políticas públicas elaboradas e implementadas pelo Poder Executivo.
Tabela 2 – Demonstrativo de prioridades de capacitação dos consultores
legislativos
(continua)
Conhecimentos

Importância

Domínio

Lacunas

Prioridade

X

X

Teoria política

2,80

1,60

3,85

Políticas públicas

2,50

1,60

3,30

Fiscalização de políticas públicas

2,70

1,25

Análise de políticas públicas

2,80

1,45

Avaliação de políticas públicas

2,80

1,75

SIM

3,50

6º

Sociedade e políticas públicas

2,85

1,90

SIM

3,05

8º

Legislativo e orçamento público

2,65

1,65

Planejamento no serviço público

2,30

1,50

Administração pública contemporânea

2,45

1,40

SIM

4,75

1º

4,25

3,30
SIM

3,40
3,80

7º
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Tabela 2 – Demonstrativo de prioridades de capacitação dos consultores
legislativos
(conclusão)
Conhecimentos

Importância

Domínio

Lacunas

Prioridade

X

X

Gestão do conhecimento e da
informação

2,30

1,15

4,20

Gestão em políticas públicas

2,40

1,35

3,80

Indicadores sociais

2,50

1,45

SIM

3,75

5º

Monitoramento e avaliação de
políticas públicas

2,60

1,20

SIM

4,65

2º

Região, território e políticas
públicas

2,65

1,65

Políticas de emprego, trabalho
e renda

2,55

1,40

Política cultural

2,55

1,45

3,70

Direitos humanos e políticas
públicas

2,75

1,55

3,80

Saúde e políticas públicas

2,75

1,55

3,80

Meio ambiente, sustentabilidade
e políticas públicas

2,80

1,80

3,35

3,40
SIM

3,95

4º

O Poder Legislativo, nesse cenário, deve se orientar então para o desenvolvimento de um conjunto de competências relacionadas ao ciclo das políticas
públicas e ao uso das ferramentas metodológicas que podem ser associadas a
esse ciclo, tanto no nível organizacional quanto no nível dos indivíduos.
Logo, a gestão da informação organizacional relacionada à qualificação e capacitação do corpo técnico de consultores da Câmara Legislativa do Distrito
Federal nessas competências emergentes torna-se estratégica para ampliar a
capacidade do Legislativo de fiscalização e controle do Executivo. Além disso,
permite aumentar sua participação na formulação das políticas governamentais, incluindo a definição de prioridades e a avaliação crítica das alternativas
de políticas.
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6 Informação para a gestão estratégica legislativa
No contexto da gestão legislativa, a informação toma diversos aspectos. O enfoque aqui apresentado está voltado para o contexto do planejamento estratégico da Câmara dos Deputados.
O planejamento estratégico da Casa (BRASIL, 2009a, 2009b) foi desenvolvido
especificamente para a estrutura de apoio técnico-administrativo e legislativo.
Assim, houve segmentação do planejamento global, voltando-o, em primeiro
momento, para a definição da visão, da missão e do mapa estratégico da estrutura de suporte à área-fim da Câmara dos Deputados.
Ao referir-se à informação que sustenta o planejamento estratégico da
área de apoio administrativo, observa-se que, embora a gestão estratégica
seja incipiente na Câmara dos Deputados, é clara a visão de que a informação atua tanto como suporte à definição de estratégias para a área, quanto
como vínculo entre o planejamento e a execução. Dessa forma, o que se
verifica é a utilização de informação quantitativa operacional, que permite a avaliação do andamento de projetos e o acompanhamento de prazos
de execução de sua implantação. Por outro lado, verifica-se, nos casos dos
projetos estruturantes, a existência de padrões normativos que levam a
um modelo a ser seguido por todos os níveis de gestão com a integração
de conceitos, métodos, técnicas e ferramentas aplicáveis à especificidade
de cada projeto estruturante desenvolvido na Casa. Porém, ainda não se
alcançou modelo único de efetiva gestão da informação, como um todo,
na Casa.
Por outro lado, há que se considerar o aprimoramento do processo informacional e a adoção de informações qualitativas para a condução do planejamento. Nesse contexto, verifica-se espaço para desenvolvimento de atividades
atinentes à incorporação de ferramental que dê apoio ao desenvolvimento de
uma “inteligência legislativa”. O termo tem sua referência ligada aos aspectos
relacionados à antecipação de ações por meio de monitoramento regular e
frequente do ambiente, no sentido de captar informações relevantes e sinais
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que venham a indicar possíveis impactos no Legislativo. A tomada de decisão
com base em ação preventiva encontra respaldo nos conceitos de Inteligência Estratégica Antecipativa (LESCA, 2003), ao se buscar identificar e avaliar
sinais fracos no ambiente e que indicam possíveis desdobramentos impactantes. No contexto legislativo, particularmente da Câmara dos Deputados,
é possível vislumbrar-se ação mais efetiva do parlamentar se este for munido
de informações que lhe permitam a apresentação de um projeto de lei, a indicação de um tópico a ser debatido no plenário ou, até mesmo, a intervenção
junto ao Poder Executivo – solicitando esclarecimentos, por exemplo – de
casos, fatos ou situações previamente avaliadas como impactantes para os
destinos da nação.
Ainda no contexto estratégico, é interessante enfatizar a importância da integração dos diversos sistemas da Casa, no sentido de proverem informação,
em tempo real, às diversas atividades, quer sejam as consideradas eminentemente administrativas ou as legislativas. Assim, para a formulação e decisão
estratégicas dos parlamentares, registros de dados sobre o acompanhamento
de políticas públicas nacionais e estaduais, o histórico de atuação de gestores
públicos, a evolução de dispêndios e gastos públicos, entre outros, podem vir
a representar diferencial de atuação e possibilidade de maior penetração das
ações do Parlamento na sociedade.
Considerando ainda a formulação de estratégias e a tomada de decisão estratégica, a adoção da gestão do conhecimento estratégico na Câmara dos
Deputados viria a contribuir para a Casa no sentido de melhor compreender a
influência dos fatores sistêmicos sobre as atividades parlamentares, conforme
se apresenta no quadro a seguir:
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Quadro 2 – Influência de fatores sistêmicos da GCE sobre a Câmara dos
Deputados
Fator sistêmico da gestão do
conhecimento estratégico

Influência na Câmara dos Deputados

Cognição

A existência clara de dois grupos de pensadores:
servidores (efetivos, de cargos de natureza especial
etc.) e parlamentares

Modelo gerencial

Modelo burocrático na área administrativa e
político-parlamentar na área legislativa

Cultura organizacional

Baixo nível de inovação e ênfase no modelo
hierárquico tradicional

Individualidade

Acentuada em função de característica própria do
contexto parlamentar, com ênfase na personalidade
dos dirigentes

Tecnologia

Sistemas pouco integrados e carência de ferramentas
de apoio à tomada de decisão estratégica

Contexto

Forte relação entre a Câmara dos Deputados e a
sociedade, bem como com os órgãos dos Poderes
Executivo e Judiciário

7 Considerações finais
Fica claro que as nuances da informação legislativa são diversas e apresentam
caráter específico e distinto, dependendo tanto do público a ser alcançado,
quanto do objetivo de seu emprego.
Buscou-se, neste breve relato de pesquisas realizadas no âmbito dos grupos
de pesquisa do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (Cefor)
da Câmara dos Deputados, apontar alguns aspectos da informação legislativa,
abrindo-se espaço para estudos futuros de aprofundamento. Entre os estudos,
sugere-se a discussão da informação gerencial parlamentar, voltada para os aspectos de funcionamento dos gabinetes dos deputados, típica informação legislativa que guarda componentes que vão do sigilo estrito à ampla publicidade.
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Programa de coleta seletiva da
Câmara dos Deputados:
a participação do servidor63
Leandro de Castro Siqueira
Márcio Luiz da Silva Gama

1 Introdução
Desde a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como Rio 92, ações destinadas à proteção ambiental e ao
desenvolvimento sustentável entraram na pauta oficial de políticas públicas
de vários países. Estruturas institucionais e procedimentos governamentais
gradualmente sofreram mudanças significativas, seguindo recomendações da
Agenda 21, para a adoção de práticas que deveriam corresponder aos objetivos
estabelecidos pelas políticas ambientais. No Brasil, Agendas 21 locais foram
implementadas por algumas autoridades municipais para lidar com atividades locais relacionadas ao meio ambiente. Além disso, algumas universidades
(SIQUEIRA, 2003) e instituições governamentais voltaram suas atenções para
ações ainda mais locais, produzindo Agendas 21 institucionais.
Um marco em relação a questões ambientais no Brasil foi a publicação, pelo
governo federal, da Agenda Ambiental da Administração Pública, também
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conhecida como A3P, uma série de recomendações para servidores públicos
em relação aos procedimentos ambientalmente responsáveis que devem ser
adotados no trabalho (BRASIL, 2001). Um dos vários objetivos listados na
A3P é o gerenciamento dos resíduos sólidos produzidos pelo serviço público.
A Câmara dos Deputados brasileira começou seus estudos sobre gerenciamento de resíduos sólidos em 2002, objetivando implementar um programa de
coleta seletiva de lixo na instituição. Foi criado um grupo de trabalho, que em
novembro de 2003 foi oficialmente denominado EcoCâmara, o qual tinha entre suas atribuições reunir informações, planejar e implementar esse programa. Inicialmente, o grupo de trabalho seguiu o que alguns estudos (CORRAL-VERDUGO; PINHEIRO, 1999; CHEUNG; CHAN; WONG, 1999; TANNER,
1999; DE YOUNG, 2000; BARR; GILG; FORD, 2001a) ressaltam como sendo
uma suposição comum: se as pessoas têm conhecimento sobre o problema dos
resíduos, sabem o que fazer, quando e por que isso deve ser feito, uma mudança comportamental automaticamente deve acontecer. Os servidores foram
informados sobre o programa de coleta seletiva de lixo e foram encorajados a
participar; cartazes foram afixados nas paredes dos corredores; apresentações
teatrais aconteceram; foram distribuídos cestos de lixo específicos para cada
tipo de lixo pelos diversos escritórios e em outros pontos do complexo de prédios (havia quatro edifícios principais). Entretanto, a participação ainda estava
abaixo das expectativas, pois o lixo ainda era descartado de forma inadequada,
sendo misturado nas lixeiras disponíveis. Claramente, não era suficiente fornecer informação e disponibilizar lixeiras específicas.
Muitos educadores enfatizam a necessidade de usar técnicas que ampliem
a sensibilização ambiental para melhorar os resultados de programas de gerenciamento ambiental (ATHMAN; MONROE, 2004; LEAL FILHO, 1997).
De fato, muitos autores salientam que só deveriam ser delineados programas
educativos para promover comportamento ambientalmente responsável após
levar em conta opiniões, percepções e comportamento das pessoas, e determinar as variáveis mais influentes na promoção da motivação, usando modelos
comportamentais psicossociais (HO, 1997; BOZIONELOS; BENNETT, 1999;
BATOR; CIALDINI, 2000; ZELEZNY; SCHULTZ, 2000; SKANAVIS; SARRI,
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2002). De acordo com Stern (2000), há necessidade de se considerar um amplo
conjunto de variáveis causais e de explorar sua possível relevância para o comportamento alvo sob o ponto de vista dos atores envolvidos. No domínio organizacional, von Borgstede e Biel (2002), Biel e Thogersen (2003) e Osbaldiston
e Sheldon (2003) observam que é de grande importância o entendimento do
comportamento dos servidores em contextos reais.
Dessa forma há necessidade de mais estudos, em contextos culturais diversos,
sobre valores e motivos subjacentes ao comportamento e às preocupações
ambientais (SCHULTZ; ZELEZNY, 1999), já que a força da influência de
cada variável sobre o comportamento parece depender da cultura sob estudo
(BAGOZZI; LEE, 2002) e das escalas de mensuração usadas. Por exemplo,
Corral-Verdugo e Pinheiro (1999) relatam que as noções do Novo Paradigma
Ambiental (NEP, em inglês), uma escala desenvolvida por Dunlap e Van Liere
(1978) para medir o apoio a uma visão de mundo fundada em princípios
ecológicos, mostraram-se estranhas a ambientalistas brasileiros. AoyagiUsui, Vinken e Kuribayashi (2003) descobriram que a estrutura dos valores
ambientais em países asiáticos é diferente da estrutura de países ocidentais.
Usando a fundamentação teórica da teoria do comportamento planejado
(TPB), a presente pesquisa tem o propósito de identificar variáveis que tenham
influência no descarte seletivo de resíduos sólidos na Câmara dos Deputados
e construir um enquadramento que ajude a entender as tendências comportamentais envolvidas.

2 Modelo e variáveis
Muitos modelos têm sido usados ao longo das décadas para explicar e predizer
o comportamento humano. Entre eles, Bagozzi (1992) destaca a teoria da ação
arrazoada (TRA), proposta por Ajzen e Fishbein (1980), como um modelo útil
usado pela psicologia social para explicar o comportamento.

O Processo Legislativo, o Orçamento Público e a Casa Legislativa

A TRA tem sido discutida, questionada, criticada, testada, modificada e
melhorada pela adição de novas variáveis ao longo dos anos (BAGOZZI, 1981,
1986, 1989; AJZEN, 1991; BAGOZZI, 1992; BRATT, 1999; CHEUNG et al.,
1999; KAISER; WOLFGANG; FUHRER, 1999; TANNER, 1999; BOBBITT;
DABHOLKAR, 2001; PERUGINI; BAGOZZI, 2001; BARR, 2002; RISE;
THOMPSON; VERPLANKEN, 2003; KNUSSEN; YULE; MACKENZIE;
WELLS, 2004). A importância desse processo para a evolução da TRA é
reconhecida por Ajzen e Fishbein (2004), que sugerem que seu poder preditivo
pode ser melhorado pela elaboração de melhores medidas ou pela adição de
mais variáveis preditoras ao modelo. Ajzen (1991) propôs uma extensão à TRA,
que ele chamou de teoria do comportamento planejado (TPB), desenvolvida
para predizer e explicar o comportamento humano em contextos específicos.
A TPB tem provado ser uma ferramenta poderosa e versátil no exame de uma
variedade de comportamentos, não apenas no domínio do comportamento
ambiental, como reciclagem de lixo doméstico (BARR et al., 2001a, 2001b;
KNUSSEN et al., 2004), mas também em outras áreas (AJZEN; DRIVER, 1992;
BOZIONELOS; BENNETT, 1999; CHEUNG et al., 1999; TANNER, 1999;
BAMBERG; AJZEN; SCHMIDT, 2003).
De acordo com a TPB, pessoas numa situação em que precisam decidir são
guiadas por três tipos de crenças: sobre prováveis consequências desse comportamento (crenças comportamentais), sobre as expectativas que pessoas
consideradas importantes têm (crenças normativas), e sobre a presença de
fatores que podem facilitar ou dificultar o desempenho do comportamento
(crenças sobre o controle). As crenças comportamentais produziriam uma
atitude favorável ou desfavorável em relação ao comportamento; as normativas resultariam na percepção de pressão ou norma social; e as sobre o controle criariam uma percepção sobre o controle do comportamento (PBC), definido como a dificuldade ou facilidade percebida para executar uma ação. Esses
três elementos levariam à formação de uma intenção comportamental, a qual
supostamente é o antecedente imediato que levaria à execução do comportamento (Figura 1). Entretanto, Ajzen e Fishbein (2004) enfatizam, em suas
publicações, ter notado repetidamente que a importância relativa das atitu-
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des, normas subjetivas e percepções de controle comportamental na predição
das intenções varia de comportamento para comportamento e de população
para população.
Figura 1 – Diagrama mostrando as variáveis da TPB e a associação entre elas

Fonte: Adaptado de Ajzen (1991).

Tanner (1999) menciona que foram identificadas numerosas variáveis capazes
de moderar o relacionamento entre atitude e comportamento, embora, segundo Ajzen (1991), a forma exata das relações entre todas essas variáveis ainda
não seja completamente determinada. Stern (2000) agrupa as variáveis relevantes em quatro tipos principais: atitudinais, que se desenvolvem a partir das
crenças; forças externas ou contextuais, que incluem influências interpessoais,
expectativas, fatores legais e institucionais, incentivos e custos, dificuldade física, políticas públicas de apoio ao comportamento; habilidades pessoais, que
se referem ao conhecimento e às habilidades, tempo para agir e variáveis sociodemográficas; hábito ou rotina.
Especificamente influenciando o comportamento relacionado ao gerenciamento
de resíduos sólidos, Barr (2002) propõe três conjuntos fundamentais de variáveis. Primeiro, valores ambientais, considerados como uma orientação do indivíduo para o valor da natureza e do meio ambiente; segundo, fatores contextuais,
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que compreendem as circunstâncias pessoais em relação à posição demográfica,
acesso a serviços básicos, conhecimento e experiência com o comportamento
em questão; terceiro, fatores psicológicos, que são as percepções individuais sobre problemas ambientais, logística disponível, aceitação social do comportamento e eficácia da reação.
É importante enfatizar que os pesquisadores ainda debatem sobre ambiguidades, definições, validade de conceitos e ferramentas de mensuração (BAGOZZI,
1981; BARR, 2002). Dessa forma, as variáveis definidas por vários pesquisadores
podem medir basicamente as mesmas características relacionadas com o comportamento, embora os nomes dados a algumas delas sejam diferentes, dependendo do delineamento metodológico e teórico usado.
Uma premissa da TPB é que o comportamento social humano é arrazoado,
controlado ou planejado, no sentido de que há um plano consciente de exercer
esforço para desempenhar um comportamento, levando em conta as prováveis consequências do comportamento, as expectativas normativas de pessoas
importantes para o indivíduo, e fatores que podem dificultar o desempenho.
Entretanto, alguns artigos examinam o fato de que as pessoas geralmente fazem as coisas como elas sempre têm feito, sem deliberar sobre todos os possíveis resultados ou as consequências negativas a longo prazo (STERN, 2000;
WOOD; QUINN; KASHY, 2002; VERPLANKEN; MYRBAKK; RUDI, 2005).
O automatismo liberaria as pessoas para voltar sua atenção a outras atividades
importantes, o que é especialmente provável de ocorrer num escritório. Ajzen
(2002b) explica que a TPB não propõe que indivíduos revejam suas crenças
comportamentais, normativas e em relação ao controle antes de cada execução
de uma ação frequente. Esse autor supõe que, em vez disso, atitudes e intenções – uma vez formadas e bem estabelecidas – sejam ativadas automaticamente na presença de uma situação similar. A questão do automatismo no
descarte de resíduos permanece sem comprovação. Enquanto Cheung et al.
(1999) apoiam a existência do hábito na reciclagem de papel, von Borgstede e
Biel (2002) propõem que a reciclagem não é totalmente automática, pois seria
necessário ter atenção mental quando se vai descartar um papel.
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Quando um comportamento é considerado habitual e automático, as pessoas
tendem a formar intenções e a agir baseados em experiências anteriores
(WOOD et al., 2002; KNUSSEN et al., 2004). Apesar de não ser representada
teoricamente na TPB, descobriu-se que a experiência prévia tem um impacto
forte e significativo no comportamento posterior (FAZIO; ZANNA, 1978;
AJZEN, 1991; BOZIONELOS; BENNETT, 1999; AJZEN; FISHBEIN, 2000;
AJZEN, 2002b; RHODES; COURNEYA, 2003). Alguns pesquisadores chegam
a afirmar que medidas de experiência prévia podem superar variáveis já
estabelecidas na explicação comportamental, como atitudes e intenções
(OUELLETTE; WOOD, 1998; RISE et al., 2003). O contexto nem precisaria
ser o mesmo, já que De Young (2000) relata que a experiência com reciclagem
doméstica é efetiva na predição da reciclagem no ambiente de trabalho. Isso
sugere que o modelo se beneficiaria da inclusão dessa variável, embora a relação
entre comportamento prévio e comportamento posterior não seja totalmente
mediada por construtos explanatórios nas teorias de comportamento planejado.
Muitos estudos enfatizam que a informação relevante para o comportamento
em questão é um pré-requisito para estimular tal comportamento (BARR
et al., 2001b; BARR, 2002). Segundo Kaiser et al. (1999), a informação pode
ser responsável por significativa variação na intenção do comportamento
ecológico. Cheung et al. (1999) descrevem efeitos significativos da informação
na determinação tanto da intenção quanto do comportamento em relação à
reciclagem de papel no contexto da TPB. Por outro lado, como mencionado
acima, toda a informação disponibilizada pelo EcoCâmara não se traduziu
em mudança significativa no comportamento de reciclagem. Uma explicação
para isso é que, apesar de todos os esforços de tornar disponível aos servidores
a informação sobre como descartar o lixo apropriadamente, esse tipo de
informação pode não ter sido suficiente ou o mais adequado para estimular
a implementação da conduta pretendida. Para verificar se esse era o caso,
buscou-se estimar se as pessoas se consideram como tendo conhecimento
suficiente para descartar lixo corretamente, ou se elas acham que precisam de
mais informação para fazê-lo.
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Kaiser et al. (1999) propõem a inclusão de valores ambientais como variáveis
explanatórias da intenção de desempenhar comportamento pró-ambiental.
Valores são definidos conceitualmente como importantes objetivos ou padrões pessoais que servem como princípios que guiam uma pessoa em sua
vida. Valores seriam distintos de atitudes ou crenças, porque funcionam como
um sistema organizado, e são tipicamente vistos como determinantes de atitudes e comportamentos (SCHULTZ; ZELEZNY, 1999).
Atitudes são consideradas como reações afetivas e morais que dispõem as
pessoas a responder com algum grau de favorabilidade ou desfavorabilidade a
uma questão psicologicamente definida (BAGOZZI, 1989; AJZEN; FISHBEIN,
2000). Presume-se que atitudes sejam formadas sob certo grau de avaliação racional, e então se tornem acessíveis na memória automaticamente. Esse construto indiretamente guiaria o comportamento (mediado por outros fatores)
sem a intenção consciente do indivíduo ou seu esforço cognitivo, e sem que
o indivíduo necessariamente tenha consciência da influência da atitude (FAZIO, 2001). Entretanto, a relação entre comportamento e atitude não é tão
clara, pois o comportamento também pode influenciar a atitude, um efeito
discutido por Bem (1972) em sua teoria de autopercepção. O estudo conduzido
por Knussen et al. (2004) sobre a reciclagem de resíduos domésticos encontrou evidências confirmando que o próprio comportamento individual pode
ser usado pela pessoa como fonte de evidência para suas crenças e atitudes.
Nesse sentido, Holland, Verplanken e van Knippenberg (2002) afirmam que
atitudes fracas são mais provavelmente moldadas pelo comportamento, enquanto atitudes fortes têm maior probabilidade de afetar o comportamento.
Atitudes amplas não são boas variáveis explanatórias, já que comportamentos
específicos são mais bem explicados quando se medem atitudes específicas
(FAZIO; ZANNA, 1978; WERNER; MAKELA, 1998; CORRAL-VERDUGO;
BECHTEL; FRAIJO-SING, 2003). Segundo Bamberg (2003), não há um processo causal direto através do qual uma atitude ampla como “preocupação
ambiental” – definida como uma ampla gama de percepções, emoções, conhecimento, atitudes, valores e comportamentos em relação à proteção ambiental
– influencia comportamentos específicos relacionados ao meio ambiente. Se o
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comportamento sob investigação é o de reciclagem, questões devem restringir
seu foco a atitudes de reciclagem.
A percepção de que um comportamento gera um problema que ameaça o
bem-estar ou a saúde poderia se sobrepor às variáveis associadas convencionalmente à ação ambiental (SCHULTZ; ZELEZNY, 1999; BARR et al., 2001b;
BARR, 2002). De acordo com Slovic (1987), a maioria dos cidadãos se baseia
em julgamentos intuitivos sobre esse tipo de perigo, tipicamente chamados
de percepções sobre o risco, os quais são influenciados por amigos, família,
colegas de trabalho, oficiais públicos tidos como idôneos e notícias nos meios
de comunicação.
Zelezny e Schultz (2000) e Aoyagi-Usui et al. (2003) apoiam a evidência de que
mulheres relatam ter mais preocupação com questões ambientais e desempenhar comportamentos pró-ambientais mais frequentemente. Em relação à idade, Corral-Verdugo et al. (2003) declaram que indivíduos mais jovens exibem
mais preocupação ambiental que indivíduos mais velhos. Mas, quando a reciclagem – um comportamento ambiental específico – está sendo considerada,
as conclusões nem sempre concordam sobre as influências da idade. Knussen
et al. (2004) declaram que participantes mais jovens têm atitudes mais negativas em relação à reciclagem, enquanto Barr, Gilg e Ford (2001b) descobriram
que indivíduos mais jovens têm notas maiores em índices de reciclagem. Barr
(2002) relata vários estudos que correlacionam nível educacional mais alto
com comportamentos favoráveis ao meio ambiente. Em vista da discrepância
encontrada, Werner e Makela (1998) alegam que variáveis sociodemográficas
não costumam ser boas preditoras de atitudes nem de comportamentos pró-ambientais, porque preocupações ambientais se tornaram muito comuns,
transcendendo agrupamentos demográficos tradicionais.
Tanner (1999) e Barr (2002) mencionam a eficácia da resposta como uma variável relacionada à motivação intrínseca, com efeito indireto no comportamento. A eficácia da resposta seria a percepção de como uma dada ação pessoal
fará diferença para reduzir um dado problema.
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A TPB ampliou a TRA, adicionando a percepção de controle sobre o
comportamento (PBC), maneira como se percebe a dificuldade e a conveniência
de executar uma ação. Esse fator pode “ser responsável por considerável
variância nas intenções e nas ações” (AJZEN, 1991, p. 183), e pode ser afetado
por influências contextuais, especialmente comportamento prévio (BOBBITT;
DABHOLKAR, 2001). Kaiser et al. (1999) declaram que a PBC não indicaria
o real controle da pessoa. Mas, tanto quanto as pessoas sejam realistas em
seus julgamentos sobre as dificuldades para agir, a medida da PBC pode
servir como uma aproximação do real controle, contribuindo para a predição
do comportamento em questão com uma precisão satisfatória (AJZEN,
2002a). Embora reconheçam que a PBC significativamente modere a ligação
entre intenção e comportamento, Cheung et al. (1999) sugerem que sejam
conduzidas investigações teóricas e empíricas adicionais sobre essa variável, já
que ela geralmente é substituída por diferentes conceitos, como autoeficácia,
locus de controle interno (internal locus of control) e, no caso da reciclagem
de papel, dificuldade percebida. Ajzen (2002a) tentou esclarecer ambiguidades
conceituais e resolver questões relacionadas à operacionalização da percepção
de controle sobre o comportamento. Segundo ele, a preocupação claramente
deve ser com o controle sobre o comportamento, não com o controle sobre
os resultados ou consequências. A expressão “percepção de controle sobre o
comportamento” deveria ser lida como “controle percebido sobre a execução
do comportamento”. O conceito também não deveria ser confundido com
locus de controle, pois a facilidade ou a dificuldade de executar uma ação é
conceitualmente independente de o locus de controle ser interno ou externo.
Ostrom (2000) afirma que a teoria evolutiva e a pesquisa empírica apoiam
a suposição de que os seres humanos têm propensão a aprender regras sociais. Tais regras seriam aprendidas pela observação de outros indivíduos e
pela inferência sobre o que é considerado um comportamento aceitável para
uma pessoa em sua posição na sociedade naquele contexto. Norma subjetiva,
ou norma social, é definida como a expectativa implícita que o indivíduo tem
sobre como pessoas estimadas – aquelas cujas opiniões são importantes para
o indivíduo – pensam que ele deveria agir em uma situação social particular.

365

Essa influência teria relação direta com a necessidade que as pessoas têm de
aprovação social (BAGOZZI; LEE, 2002) e de apoio para seu comportamento (BRATT, 1999). Bobbitt e Dabholkar (2001) ignoram as normas sociais em
seu estudo, e declaram que as intenções podem ser formadas com influência
mínima desse construto. Bagozzi e Lee (2002) indicam que, quando as normas sociais tiveram grande impacto na determinação de intenções, elas foram
consideravelmente menores que outros preditores. Bratt (1999) declara que o
impacto indireto da norma social no comportamento foi moderado. Em contraste, Bozionelos e Bennett (1999) afirmam que normas pessoais predisseram
o comportamento e foram mais influentes que atitudes. Cheung et al. (1999)
relatam estudos que propõem que a pressão normativa percebida é um antecedente do comportamento de reciclagem. Barr et al. (2001a, 2001b) asseguram
que a reciclagem é fundamentalmente baseada na norma, porque é mais visível. De acordo com eles, as pessoas têm mais interesse em reciclar se as pessoas que estão em volta também o fizerem. Knussen et al. (2004) sugerem que há
evidências crescentes de problemas na maneira como a norma subjetiva é definida na TPB, e mencionam a falta de compreensão das formas como as pessoas
se identificam com os grupos de onde as normas derivam. Em seu estudo, eles
não incluem um componente que meça explicitamente a motivação de seguir
ou de se conformar com as normas de outros. Para avaliar a percepção da pressão social para reciclar, Werner e Makela (1998) perguntaram se as pessoas em
sua amostra estavam cientes das atividades de reciclagem de seus vizinhos.
Bagozzi (2000) enfatiza que é necessário que os membros compartilhem o conhecimento sobre a disposição de cada um para agir. O que importa seriam as
suposições sobre como os outros indivíduos vão se comportar.
Bratt (1999) indica que as normas sociais mantidas por pessoas relevantes,
uma vez internalizadas, ganham força a partir da consciência pessoal, e não
das expectativas de outras pessoas, e passam a ser consideradas como normas
pessoais ou obrigações morais, um conceito que mostra afinidade com o senso
de responsabilidade. Barr et al. (2001b) descobriram que aqueles que têm
obrigações morais e pessoais fortes têm maiores probabilidades de reciclar
quando tais obrigações são ativadas por percepções de um resultado positivo e
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pela responsabilidade pessoal para agir. De acordo com Stern et al. (1999), essa
ativação ocorre quando a pessoa acredita que suas ações podem mitigar um
problema (eficácia da resposta). Se o indivíduo não percebe um efeito visível
positivo de seu comportamento, a obrigação moral tende a não se traduzir em
uma ação (BRATT, 1999). De acordo com Biel e Thogersen (2003), a percepção
de obrigação moral é um antecedente forte de apoio a várias medidas de
políticas entre gerentes em instituições públicas.
Na TPB, a intenção é a variável que captura os fatores motivacionais que influenciam diretamente um comportamento. Ela seria determinada diretamente pela atitude, pela norma subjetiva e pela PBC. Com respeito à reciclagem,
descobriu-se que a importância das intenções na predição do comportamento
foi grande em um contexto estável (AJZEN, 2002b). Alguns estudos sugerem
a existência de preditores alternativos da intenção para agir, e a importância
de fatores situacionais e psicológicos que afetam o relacionamento entre intenção e comportamento (KAISER et al., 1999; BARR et al., 2001a; BAGOZZI;
LEE, 2002; KNUSSEN et al., 2004). Perugini e Bagozzi (2001) propuseram que
a vontade mediaria a influência das variáveis da TPB sobre a intenção. Bagozzi e
Dholakia (2002) também sublinham a influência da vontade nas ações. No presente estudo, a intenção será definida como a vontade expressa de realizar uma
ação, em contraste com “a probabilidade de que a pessoa vá agir”, mencionada
por Bagozzi (1992) como uma medida frequente, mas insuficiente, de intenção.
O presente estudo objetivou, primeiramente, investigar a aplicabilidade da
TPB no contexto do programa de coleta seletiva da Câmara dos Deputados.
Outro objetivo foi incluir as demais variáveis discutidas acima num enquadramento mais abrangente, analisando a contribuição adicional delas às variáveis componentes da TPB para a explicação do comportamento de descarte do
lixo. Partiu-se da hipótese de que as atitudes em relação à reciclagem, a PBC e
a norma subjetiva estariam fortemente associadas à intenção e ao comportamento de reciclar, e que as variáveis adicionais ampliariam o poder preditivo
das variáveis da TPB.
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3 Método
Este estudo buscou analisar a associação entre as variáveis envolvidas no
comportamento pesquisado para auxiliar posteriormente na formulação de
campanhas para aumentar a participação no programa de coleta seletiva de
resíduos. A consistência interna do instrumento foi avaliada por meio da confirmação da existência e da magnitude de correlação entre as respostas a questões que supostamente deveriam medir os mesmos construtos.
O estudo limitou-se ao edifício denominado Anexo IV da Câmara dos
Deputados, incluindo o andar térreo e os nove andares em que se localizam os
gabinetes dos deputados, onde trabalham em média 3.443 pessoas.
Entre os dias 24 e 26 de agosto de 2004, cada pessoa num grupo de voluntários
foi designada para distribuir os questionários e recebê-los preenchidos nos
dias seguintes. A amostragem foi obtida por conveniência, isto é, os servidores
que responderam ao questionário foram selecionados com base na facilidade para acessá-los e na sua disposição para participar. Cada respondente foi
contatado pessoalmente em suas salas e convidado a participar. No total, 980
questionários foram distribuídos.

3.1 Questionário
Foram seguidas as recomendações de Oppenheim (1968), Ajzen (2002c) e Barr
(2002) para a construção do questionário, o qual resultou de entrevistas-piloto
com vinte servidores pertencentes ao grupo sob investigação (aproximadamente 3.443 pessoas). O questionário consistiu de quinze questões com espaços quadriculados para a marcação das respostas. Decidiu-se por manter
o número de questões baixo, de forma a permitir que cada respondente não
demorasse mais de dez minutos para preencher o questionário.
Os questionários preenchidos foram recolhidos, e as respostas receberam
pontuações para permitir sua análise estatística, que foi feita com auxílio do
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programa SPSS Statistics 17.0. Exceto nas questões 1, 2, 3 e 14, as escalas
usadas foram do tipo Likert, com cinco opções de resposta ordenadas hierarquicamente. Nas questões 5, 9, 10 e 11, os valores variaram de 1 a 5, enquanto
nas demais os valores variaram de 1 a 4, com uma opção de neutralidade
pontuada como zero para quem não sabia responder, não tinha opinião ou
não queria se posicionar.

3.2 Variáveis
As três primeiras questões buscaram informações sociodemográficas: idade,
gênero e nível educacional completo. Havia cinco opções para idade, de “até
19 anos” a “de 60 a 70 anos”, com intervalos de 10 anos. O nível educacional
completo compreendia quatro itens: nível básico, nível médio, nível superior
(universitário), e pós-graduação/mestrado/doutorado.
A questão 4 avaliou a percepção de risco ambiental representado pelos tópicos:
poluição/contaminação de nascentes de água, despejo de lixo em áreas impróprias, e produção excessiva de lixo. Embora não explicitamente, o primeiro
tópico também tem ligação com resíduos, já que o maior aterro sanitário de
Brasília é próximo de um dos reservatórios de água usada no abastecimento
da cidade.
A questão 5 avaliou a obrigação moral/responsabilidade individual pelo lixo
produzido, o que foi definido como norma pessoal. Os itens abrangeram de
“totalmente responsável” a “não responsável”.
As questões 6 e 7 são declarações com as quais os respondentes deveriam indicar seu nível de concordância/discordância. Cada declaração refere-se a um
valor ambiental exagerado. A questão 6 enfatiza a proteção ambiental acima
do bem-estar humano; a questão 7 enfatiza o bem-estar individual acima da
proteção ao meio ambiente.
A questão 8 estima a percepção do controle sobre o comportamento (PBC).
As percepções dos respondentes sobre a dificuldade de descartar lixo foram
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medidas com perguntas sobre a conveniência da disposição das cestas de lixo
em seus escritórios.
Neste estudo, o comportamento autodeclarado foi usado como medida aproximada do comportamento executado. Reconhecemos que um não é equivalente
ao outro, mas essa seria a única forma disponível de medir a execução do comportamento em todos os escritórios. A questão 9 pergunta sobre a frequência
com que o respondente descarta o lixo na cesta apropriada, variando de “nunca” a “sempre”.
A questão 10 pergunta se o indivíduo considera ter informação sobre como
descartar corretamente o lixo em seu ambiente de trabalho. Os itens variaram
de “sem informação” a “muito bem informado”.
A intenção foi medida pela questão 11, que perguntou se o indivíduo queria
descartar seu lixo nas lixeiras de modo separado. As respostas variaram de
“não quero” a “quero muito”.
A norma social foi medida pelas questões 12 e 13. A questão 12 propôs-se
a determinar se as pessoas notam o comportamento de reciclagem de seus
colegas. Ela pergunta se os colegas de trabalho do indivíduo descartam o lixo
corretamente, e abrange desde “nunca” a “sempre”, com a opção “não sei”. A
questão 13 avalia o julgamento do respondente em relação ao empenho de sua
chefia na participação no programa de coleta seletiva. A intenção de ambas as
questões era verificar se o indivíduo se sente compelido a agir de acordo com
o comportamento do grupo, embora não perguntando diretamente sobre a
motivação em segui-lo.
O objetivo da questão 14 foi descobrir se o respondente já havia tido qualquer
experiência prévia com um programa de reciclagem em outro lugar.
A questão 15 foi dividida em sete itens, de A até G, com escalas bipolares de
cinco pontos, todos os itens respondendo ao enunciado: “Para você, usar corretamente as lixeiras específicas para coleta seletiva na Câmara dos Deputados é:”
O item A foi criado para medir a intenção de participar, e as opções variaram de
“muito provável” a “muito improvável”. Algumas dimensões da atitude foram
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medidas pelos itens B, D e G, e variaram respectivamente de “muito bom” a
“muito ruim”, “muito agradável” a “muito desagradável”, “traria muitos benefícios a mim” a “traria muitos transtornos a mim”. A percepção do controle
sobre o comportamento (PBC) sob exame foi avaliada novamente pelos itens C
(“muito difícil” a “muito fácil”) e F (“muito confortável” a “muito desconfortável”). Finalmente, o objetivo com o item E foi determinar a eficácia da resposta.
As respostas variaram de “muito importante para a redução dos problemas ambientais” a “sem importância para a redução dos problemas ambientais”.

3.3 Análise estatística
Inicialmente, procuramos confirmar se as questões formuladas para medir a
mesma variável cumpriam esse propósito por meio de uma análise de covariância que comprovasse uma correlação significativa entre elas. As medidas
de associação entre cada variável explanatória e as variáveis dependentes intenção e comportamento foram calculadas pelo coeficiente de correlação de
Spearman, que pode ser considerado como um índice de monotonicidade. Este
coeficiente de correlação é uma forma especializada do coeficiente de correlação de Pearson, e é requerido para o cálculo da magnitude do relacionamento
entre variáveis organizadas em uma série ordenada hierarquicamente.
Cada variável que no modelo proposto está associada à intenção e ao comportamento de descarte de resíduos na Câmara dos Deputados entrou numa
análise de regressão múltipla. Um dos objetivos foi examinar o possível relacionamento das variáveis independentes (preditoras) com as variáveis dependentes. Devido ao número da amostra pesquisada (n=442), cumpriu-se a
recomendação para a regressão múltipla de haver pelo menos trinta casos no
total, mais dez casos para cada variável preditora no modelo.
A primeira análise de regressão múltipla foi feita usando as variáveis independentes a idade, o gênero, o nível educacional completo, a percepção de risco
ambiental, a norma pessoal (obrigação moral), valores ambientais, a percepção
do controle sobre o comportamento (PBC), a informação, a norma social, a
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experiência prévia, a atitude e a eficácia da resposta; a variável dependente foi
a intenção de jogar lixo separadamente nas lixeiras próprias. Para a segunda
análise, a variável intenção foi incluída no conjunto de variáveis independentes
para examinar sua associação com a segunda variável dependente: comportamento declarado.
Também foi avaliado o nível de correlação entre as variáveis preditoras. A forte
correlação entre variáveis preditoras é denominada multicolinearidade, e pode
causar problemas na análise de regressão múltipla ao tornar difícil identificar
a relação singular entre cada variável preditora e a variável dependente.
A estrutura cognitiva subjacente à atitude de uma pessoa em relação a um
objeto ou conceito foi tratada como sendo multidimensional, e as questões
15B, 15D e 15G foram usadas para avaliar três dimensões da variável atitude.
Caso as correlações entre elas sejam altas, pode haver redundância de variáveis. Com o propósito de evitar a multicolinearidade, é indicada a redução
do número de variáveis para efetuar a regressão múltipla. Se as medidas não
mostrarem correlação alta (ρs> 0,70) cada dimensão medida para a atitude
entrará na regressão múltipla independentemente. Esse procedimento permite
identificar as contribuições específicas de cada aspecto da atitude para o comportamento em estudo.
Para lidar com as questões em branco, foi usada uma abordagem denominada
eliminação em pares (pairwise). Nos casos em que a resposta dada indicava
falta de posicionamento do respondente (“não sei”, “não tenho opinião”, etc.), o
valor zero foi atribuído às respostas, e esse valor foi também considerado como
“em branco” para as análises.
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4 Resultados
4.1 Estatística descritiva
Uma semana após a distribuição dos 980 questionários, 442 foram preenchidos e devolvidos (taxa de resposta de 45,1%). A amostra de 442 questionários
compreende 12,83% do número de pessoas que, em média, trabalham no prédio (estimado em 3.443). Entretanto, como o método de amostragem foi por
conveniência, isto é, baseado na vontade de participar dos indivíduos, não podemos afirmar que nossa amostra seja representativa da população.
A Tabela 1 mostra as características demográficas dos respondentes examinados neste estudo, levantadas pelas questões 1, 2 e 3. Das respostas válidas,
a maior parte é de pessoas do sexo feminino (52,9%), com menos de 40 anos
(64%), e com pelo menos nível universitário completo (55,2%).
Tabela 1 – Questões 1, 2 e 3. Descrição das variáveis sociodemográficas
(continua)
Variável

Frequência

Percentagem

7

1,6

20-29 anos

126

28,5

30-39 anos

150

33,9

40-49 anos

106

24,0

50-59 anos

36

8,1

60-70 anos

17

3,8

Idade
Até 19 anos

373

Tabela 1 – Questões 1, 2 e 3. Descrição das variáveis sociodemográficas
(conclusão)
Gênero
Homens

202

45,7

Mulheres

227

51,4

13

2,9

Até nível básico

16

3,6

Até nível médio

181

41,0

Até nível superior

204

46,2

38

8,6

3

0,7

Sem resposta
Escolaridade

Pós-graduação
Sem resposta

Os três itens da questão 4 buscaram estimar a percepção sobre o risco ambiental gerado pelo lixo localmente. A Tabela 2 mostra as frequências e as percentagens, indicando que a percepção de que tais questões são graves ou muito
graves é alta. Calculando as percentagens com a eliminação das respostas em
branco, 90,8% acham que a poluição ou a contaminação das nascentes de água
é grave ou muito grave; 94,0% acham que o despejo de lixo em áreas impróprias é grave ou muito grave; 89,2% das pessoas acham que a produção excessiva de lixo é grave ou muito grave.
A correlação foi estimada com o uso do coeficiente ρ (rô) de Spearman. Poluição das nascentes e despejo de lixo em áreas inapropriadas apresentaram
ρs = 0,418, p < 0,001; poluição das nascentes e geração excessiva de lixo,
ρs = 0,266, p < 0,001; despejo de lixo em áreas inapropriadas e geração excessiva de lixo, ρs = 0,363; p < 0,001. Os três itens estão significativamente associados
(p < 0,05), mas a correlação entre eles é de moderada a baixa. Apesar de estimarem
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a percepção de risco ambiental, cada item trata de uma dimensão do tema lixo, e
entrará na análise de regressão múltipla separadamente.
Tabela 2 – Questão 4. Frequência e percentagem da opinião sobre a gravidade dos problemas ambientais (risco ambiental)
Sem
gravidade

Pouco
grave

Grave

Muito
grave

Não sabe

Respostas
em branco

Poluição/
Contaminação das
nascentes de água

3
(0,7%)

10
(2,3%)

135
(30,5%)

257
(58,1%)

27
(6,1%)

10
(2,3%)

Despejo de lixo em
áreas impróprias

2
(0,5%)

5
(1,1%)

145
(32,8%)

261
(59,0%)

19
(4,3%)

10
(2,3%)

Produção excessiva
de lixo

3
(0,7%)

12
(2,7%)

189
(42,8%)

191
(43,2%)

31
(7%)

16
(3,6%)

A Tabela 3 (comportamento declarado) descreve as frequências das respostas
à questão 9. A grande maioria (69,7%) das pessoas declarou que descarta o lixo
de modo apropriado na maior parte das vezes.
Tabela 3 – Questão 9. Com que frequência, na CD, você joga cada tipo de lixo
na lixeira apropriada à coleta seletiva?
Frequência do comportamento declarado

Nunca

Raramente

17
(3,8%)

34
(7,7%)

Às vezes
81
(18,3%)

A maioria
das vezes
157
(35,5%)

Sempre
151
(34,2%)

Em branco
2
(0,5%)

Outra maioria (71,5%) pode ser observada em relação às pessoas que responderam ter intenção de assim proceder (Tabela 4).
Tabela 4 – Questão 11. Você quer descartar o lixo em lixeiras separadas na
Câmara dos Deputados?
Intenção

Tanto faz

Não quero

Quero
pouco

Quero

Quero
muito

Em branco

59
(13,3%)

32
(7,2%)

16
(3,6%)

224
(50,7%)

92
(20,8%)

19
(4,3%)
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Entretanto, nas respostas às questões 5, 10 e 14, não se percebe a formação de
uma maioria tão clara (Tabela 5). Em relação à obrigação moral dos respondentes em relação ao lixo que produzem (questão 5), percebe-se uma divisão
equilibrada entre os que acham que têm pouca ou nenhuma responsabilidade
(48,3%) e os que assumem grande responsabilidade (50,2%). Quanto à percepção de se possuírem informações suficientes para proceder ao descarte seletivo
(questão 10), há predomínio das pessoas que sentem estar bem ou muito bem
informadas (55,7%) sobre as que acham que não estão bem informadas (43,4%).
Quanto à experiência prévia (questão 14), descontando as respostas em branco
(6,6%), também é observada pequena maioria das pessoas que nunca tinham
participado de programas de coleta seletiva fora da Câmara dos Deputados
(55,2% das questões respondidas).
Tabela 5 – Frequências das respostas às questões 5, 10 e 14
5. Você se acha
responsável pelos
problemas gerados pelo lixo que
você produz?
(Norma pessoal/
obrigação moral)

Não
66
(14,9%)

Muito
pouco
40
(9,0%)

Pouco
108
(24,4%)

Em grande
parte
152
(34,4%)

Totalmente
70
(15,8%)

Em branco
6
(1,4%)

10. Em relação a
como descartar
corretamente
o lixo reciclável
para a coleta seletiva na CD, você
se considera:
(Informação)

Sem
informação
32
(7,2%)

Pouco
informado
68
(15,4%)

Mais ou
menos
informado
92
(20,8%)

Bem
informado
196
(44,3%)

Muito bem
informado
49
(11,1%)

Em branco
5
(1,1%)

14. Você já participa ou participou
de programas de
coleta seletiva em
casa ou em outro
lugar? (Experiência anterior)

Não
228
(51,6%)

Sim
185
(41,9%)

Em branco
29
(6,6%)

As questões 6 e 7 buscaram qualificar os respondentes quanto a seus valores
em relação ao meio ambiente, de acordo com seu grau de concordância com as
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declarações feitas. Quanto mais de acordo o indivíduo estiver com a afirmação
da questão 6, maior sua inclinação para valorizar prioritariamente seu bem-estar próprio em detrimento do meio ambiente. Quanto maior a concordância com a afirmação da questão 7, mais peso a preservação do meio ambiente
tem em seus valores pessoais. É interessante notar a maioria expressiva das
respostas concordando em que o próprio bem-estar tem prioridade sobre o
meio ambiente (Tabela 6).
Tabela 6 – Questão 6. “Meu interesse é por meu próprio bem-estar, não importando os efeitos que isso tenha sobre o meio ambiente.”
Interesse
próprio

Neutro/
sem opinião

Discorda
completamente

Discorda em
parte

16
(3,6%)

37
(8,4%)

24
(5,4%)

Concorda
Concorda
Em branco
em parte completamente
70
(15,8%)

289
(65,4%)

6
(1,4%)

A concordância completa com a segunda declaração (Tabela 7) não chega à
metade, com 43,0% do total, parecendo confirmar que a limitação do bem-estar
humano para proteger o meio ambiente não encontra maioria de aprovação
entre os respondentes.
Tabela 7 – Questão 7. “O meio ambiente deve ser preservado, mesmo que isso
limite o bem-estar humano.”
Valores
Neutro/sem
ambientais
opinião
12
(2,7%)

Discorda com- Discorda em Concorda em
pletamente
parte
parte
8
(1,8%)

46
(10,4%)

182
(41,2%)

Concorda completamente

Em branco

190
(43,0%)

4
(0,9%)

Outra variável estimada foi a percepção da eficácia do comportamento, isto
é, qual é a importância que o respondente atribui à sua ação para a redução
de problemas ambientais. A Tabela 8 mostra a frequência das respostas a essa
questão. Um aspecto que chamou a atenção foi o grande número de questionários em que essa resposta estava em branco (11,3%). Destaca-se também a
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grande proporção de pessoas que considera que o uso correto das lixeiras para
a coleta seletiva é importante para a redução de problemas ambientais (77,6%).
Tabela 8 – Questão 15E. Nível de importância de usar corretamente as lixeiras
específicas para coleta seletiva na Câmara dos Deputados para a redução de
problemas ambientais
Eficácia do
comportamento

Não sei/
Sem
sem
importância
opinião
26
(5,9%)

Pouco
importante

Com alguma
importância

16
(3,6%)

53
(12,0%)

7
(1,6%)

Muito
Em branco
importante
290
(65,6%)

50
(11,3%)

Para estimar a norma social, a questão 12 perguntou às pessoas sobre sua
percepção do uso correto das lixeiras para a coleta seletiva pelos seus colegas
de trabalho, enquanto a questão 13 avaliou a percepção sobre o empenho da
chefia do respondente na participação no programa de coleta seletiva. A Tabela 9 mostra as frequências das respostas a ambas as questões.
Tabela 9 – Questões 12 e 13. Norma social
12. Seus colegas de
trabalho usam as
lixeiras apropriadas
à coleta seletiva
corretamente?

Não sei
86
(19,5%)

Nunca
54
(12,2%)

Quase não
109
(24,7%)

A maioria
das vezes
125
(28,3%)

Sempre
35
(7,9%)

Em branco
33
(7,5%)

13. Como você julga
o empenho da sua
chefia na implantação e participação
na coleta seletiva?

Não sei
99
(22,4%)

Nenhum
54
(12,2%)

Pouco
78
(17,6%)

Razoável
109
(24,7%)

Muito
79
(17,9%)

Em branco
23
(5,2%)

4.2 Correlações
O objetivo das questões 11 e 15A foi o de estimar a intenção das pessoas em
descartar o lixo separadamente nos cestos apropriados. Para avaliar a validade
convergente das questões, foi calculado o coeficiente ρ (rô) de Spearman. Este
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mostra uma correlação abaixo de moderada entre as respostas (ρs = 0,362,
p < 0,001), confirmando ser possível considerar que ambas medem o mesmo
conceito. Entretanto, buscou-se simplificar o exame da associação entre as
variáveis independentes e as dependentes, considerando apenas uma das
medidas de intenção no cálculo de regressão. O critério foi manter a medida
de intenção que tivesse maior correlação com o comportamento declarado.
Para isso, foi feito um cálculo de correlação parcial, controlando a influência
de cada medida de intenção separadamente. O resultado da correlação mostrou
que a estimativa da questão 11, “você quer descartar o lixo...” (ρ9 11.15A = 0,164,
p = 0,001), tem maior associação com o comportamento que a estimativa da
questão 15A, “probabilidade de descartar...”, (ρ9 15A.11 = 0,118, p = 0,020). Por essa
razão, foram usados os dados da questão 11 na regressão múltipla.
A avaliação da percepção da norma social foi feita pelas questões 12
(percepção da aderência dos colegas à coleta seletiva) e 13 (percepção do
comprometimento da chefia com a coleta seletiva). O propósito com ambas as
questões era estimar duas dimensões cognitivas da norma social: uma relativa
aos colegas em mesma posição hierárquica no ambiente de trabalho, outra
relativa a superiores hierárquicos. Foi calculado o coeficiente de correlação ρ
de Spearman para descobrir se há colinearidade nos dados dessas questões.
Os resultados mostram correlação significativa (p < 0,05) com magnitude
abaixo de moderada (ρs = 0,374, p < 0,001). Portanto, ambas as dimensões da
percepção da norma social serão usadas de forma independente no cálculo de
regressão múltipla.
O objetivo das questões 8, 15C e 15F foi o de estimar a percepção das pessoas do
controle que elas têm sobre o próprio comportamento (PBC) de descartar o lixo
separadamente nos cestos apropriados. Mais uma vez foi avaliada a validade convergente das questões por meio do cálculo do coeficiente ρ (rô) de Spearman. A
Tabela 10 mostra uma correlação significativa e baixa da “conveniência da localização” (questão 8) tanto com o “conforto em usar as lixeiras específicas” (questão 15F), quanto com a “dificuldade para usar corretamente as lixeiras” (questão
15C). O coeficiente de correlação para os valores das questões 15F e 15C mostrou
uma correlação significativa (p < 0,05) e moderada. Os resultados mostram que há
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correlação entre as respostas, o que permite considerar que elas avaliam o mesmo
conceito. Mas, para simplificar o exame da associação entre as variáveis independentes e as dependentes, foi realizada a eliminação dos resultados das duas questões que tivessem menor correlação com o comportamento declarado. O teste de
correlação parcial das medidas da PBC e do comportamento declarado (questão 9)
mostrou que a associação entre a questão 15C e o comportamento (ρ9 15C.15F 8 = 0,247,
p < 0,001) foi maior que a das demais. Pelo critério de manter apenas a estimativa
cuja correlação com a variável “comportamento” fosse maior, foram descartadas a
questão 15F (ρ9 15F.15C 8 = 0,126, p = 0,039) e a questão 8 (ρ9 8.15C 15F = 0,073, p = 0,232)
para o cálculo das regressões múltiplas.
Tabela 10 – Correlação entre as questões que avaliaram a percepção do controle sobre o comportamento
Conveniência da
localização das
lixeiras

Conveniência da localização das lixeiras

X

X

Dificuldade para
usar corretamente as
lixeiras

Conforto em usar as
lixeiras específicas

Dificuldade para
usar corretamente as
lixeiras
X
Conforto em usar as
lixeiras específicas

Coeficiente de
correlação (ρ)

0,135

0,136

0,333

Significância (p)

0,008

0,008

< 0,001

As questões 15B, 15D e 15G propunham-se a avaliar três dimensões da atitude
dos respondentes em relação a usar corretamente as lixeiras específicas para
a coleta seletiva. O cálculo da correlação (ρ de Spearman) entre as medidas
buscou descobrir se há multicolinearidade. Os resultados (Tabela 11) mostram
correlação significativa (p < 0,05) com magnitude abaixo de moderada, indicando que, embora estejam associadas, seus valores permitem que as medidas
das três dimensões sejam usadas independentemente na regressão múltipla.
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Tabela 11 – Correlação entre as questões que avaliaram a atitude em relação a
usar corretamente as lixeiras

Coeficiente de
correlação (ρ)
Significância (p)

Agradável/
desagradável

Bom/ruim

Bom/ruim

X

X

Agradável/
desagradável

Traria benefícios/
transtornos

X
Traria benefícios/
transtornos

0,352

0,458

0,397

< 0,001

< 0,001

< 0,001

4.3 Primeira regressão múltipla. Variável dependente: intenção
A primeira regressão múltipla foi feita para examinar o relacionamento das
variáveis explanatórias com a intenção (questão 11) de participar do programa
de coleta seletiva. O procedimento de regressão múltipla usado é o chamado
de hierárquico, em que a ordem em que as variáveis independentes entram
no modelo tem uma predeterminação baseada em considerações teóricas. No
nosso caso, as variáveis preditoras que entraram no primeiro bloco foram as
que integram a teoria do comportamento planejado: atitude (questão 15, itens
B, D e G), norma social (questões 12 e 13) e percepção de controle sobre o comportamento (questão 15C). Em sequência, as demais variáveis preditoras foram inseridas em bloco no cálculo de regressão, de modo a examinar o poder
preditivo combinado dessas variáveis. As variáveis acrescentadas no segundo
bloco foram: idade (questão 1), gênero (questão 2), escolaridade (questão 3),
percepção de risco (questões 4A, 4B, 4C), obrigação moral (questão 5), valores ambientais (questões 6 e 7), informação (questão 10), experiência anterior
(questão 14), eficácia do comportamento (questão 15E).
Para efeito das regressões, as respostas “sou neutro”, “não sei”, “não tenho
opinião” foram consideradas como respostas faltantes, ou seja, foram incluídas com as respostas em branco, por não manifestarem um posicionamento
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favorável ou contrário do respondente em relação ao teor das perguntas das
questões. Como os cálculos são baseados nos casos em que não há respostas
em branco para as variáveis usadas, o número de dados usados foi bastante
reduzido. O procedimento para lidar com os dados faltantes na regressão foi o
de eliminação em pares (pairwise).
A Tabela 12 mostra as variáveis em que a associação (medida pelo coeficiente de
correlação de Pearson) com a intenção foi estatisticamente significativa (p < 0,05).
Em relação à associação entre as variáveis independentes, não se encontrou uma
correlação alta (maior que 0,70). A maior correlação encontrada foi entre a percepção de que participar da coleta seletiva traz benefícios (atitude) e a percepção
de que a participação na coleta seletiva é importante para a redução de problemas ambientais (eficácia do comportamento), com um r = 0,631, p < 0,001. Duas
dimensões da atitude tiveram correlação moderada a baixa (r = 0,411, p < 0,001):
“traz benefícios” e “participar da coleta seletiva é bom”.
Tabela 12 – Correlações estatisticamente significativas das variáveis independentes com a variável dependente intenção
Coeficiente de correlação de Pearson (r)

Significância (p)

Atitude (“é bom”)

0,218

< 0,001

Atitude (“é agradável”)

0,151

0,005

Atitude (“traz benefícios a mim”)

0,252

< 0,001

Dificuldade (PBC)

0,112

0,025

Escolaridade

0,162

0,001

Risco ambiental (“produção excessiva de lixo”)

0,102

0,030

Informação

0,132

0,006

Experiência anterior

0,256

< 0,001

Eficácia do comportamento

0,183

0,001

Obrigação moral

0,155

0,002
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Os cálculos estatísticos também mostraram correlação moderada a baixa entre os aspectos da percepção de risco ambiental. Entre a gravidade da poluição/
contaminação de nascentes de água e a gravidade do despejo de lixo em áreas
impróprias, r = 0,442, p < 0,001; entre a gravidade do despejo de lixo em áreas
impróprias e a produção excessiva de lixo, r = 0,319, p < 0,001.
As duas dimensões da percepção de norma social (participação da chefia e de
colegas de trabalho) mostraram estar associadas, embora a correlação também tenha sido baixa (r = 0,329, p < 0,001).
De acordo com a TPB, algumas variáveis preditoras da intenção estão associadas entre si (Figura 1). Foi encontrada baixa correlação entre empenho
da chefia (norma social) e percepção de ser bom participar da coleta seletiva
(atitude), com r = 0,182, p = 0,001. A correlação das estimativas de atitude
com a dificuldade percebida também foi baixa. A maior foi entre a PBC e a
percepção de a coleta seletiva ser agradável, com r = 0,333, p < 0,001. Já a
correlação entre a PBC e a “percepção de empenho da chefia” (norma social)
teve r = 0,207, p < 0,001.
A primeira etapa da regressão usou as variáveis da teoria do comportamento
planejado (TPB) – norma social, atitude e percepção da dificuldade para agir,
PBC – para predizer a intenção, com o coeficiente de determinação ajustado
explicando 6,7% da intenção (R2a= 0,067, F(6,243) = 3,969, p = 0,001). A segunda etapa da regressão incluiu as demais variáveis independentes, resultando em maior capacidade preditiva do modelo (R2a= 0,118, F(18,231) = 2,849,
p < 0,001), quase dobrando o poder explicativo do modelo.
Na regressão que usou as variáveis propostas pela TPB, o critério continuou
sendo o de considerar como significantes apenas os valores de p abaixo de
0,05. Segundo o cálculo da regressão, apenas a percepção de ser um comportamento benéfico (atitude) teve um coeficiente de regressão parcial padronizado
(beta) estatisticamente significativo (β = 0,189, p = 0,006). O enquadramento
incluindo as demais variáveis preditoras mostrou significância estatística para
o beta de duas variáveis apenas: a percepção de benefício (β = 0,177, p = 0,031)
e a experiência anterior (β = 0,205, p = 0,001).
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O teste de colinearidade usou as medidas de Tolerância e VIF (fator de inflação
da variância). Tanto no primeiro bloco de variáveis independentes que entraram na regressão quanto no segundo, nenhum dos resultados de Tolerância
mostrou-se inferior a 0,5, e nenhum dos resultados do VIF foi superior a 2,0.
Os valores encontrados para Tolerância e VIF indicam não haver problemas
potenciais de colinearidade entre as variáveis que justificassem a exclusão de
alguma variável.
Para confirmar se a maior correlação encontrada entre as variáveis independentes, que foi entre “traz benefícios” (atitude) e “importante para o meio ambiente” (eficácia do comportamento), com r = 0,631, p < 0,001, é prejudicial ao
modelo, outra regressão foi feita como teste, excluindo essa estimativa da atitude. Como resultado, o coeficiente de determinação ajustado caiu, no primeiro bloco de variáveis, de R2a= 0,067 para R2a= 0,041, F(5,244) = 3,143, p = 0,009.
No modelo final, com a entrada das variáveis restantes, o coeficiente caiu de
R2a= 0,118 para R2a= 0,104, F(17,232) = 2,696, p < 0,001. Este teste ajudou a confirmar que a variável “traz benefícios” da atitude contribui para o modelo na
explicação da intenção de participar da coleta seletiva, mesmo considerando o
valor de sua correlação com outras variáveis independentes.

4.4 Segunda regressão múltipla.
Variável dependente: comportamento
A segunda regressão múltipla foi feita para examinar o relacionamento das
variáveis explanatórias com a declaração da frequência com que o respondente declara descartar lixo corretamente (comportamento, questão 9). Assim como na primeira regressão, foi usado o método hierárquico, e as variáveis preditoras entraram no cálculo em dois blocos: o primeiro consistiu
da intenção e da dificuldade percebida (PBC), usadas na TPB como estando
diretamente relacionadas com o comportamento; o segundo englobou as
demais variáveis usadas no enquadramento ora proposto, as quais também
participaram da primeira regressão. Os cálculos encontraram correlações
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estatisticamente significativas entre algumas variáveis independentes. Essas
correlações são mostradas na Tabela 13.
Tabela 13 – Correlações estatisticamente significativas entre as variáveis independentes na segunda regressão
Variáveis independentes correlacionadas

Coeficiente de
correlação de
Pearson (r)

Significância (p)

Intenção

Atitude (“traz benefícios”)

0,252

< 0,001

Intenção

Experiência anterior

0,256

< 0,001

Dificuldade percebida

Atitude (“é agradável”)

0,333

< 0,001

Norma social
(“empenho da chefia”)

Norma social
(“comportamento dos
colegas”)

0,329

< 0,001

Atitude (“traz benefícios”)

Atitude (“é bom”)

0,411

< 0,001

Atitude (“traz benefícios”)

Eficácia do
comportamento

0,631

< 0,001

Eficácia do comportamento

Atitude (“é bom”)

0,319

< 0,001

Risco ambiental (“despejo de
lixo em áreas não apropriadas”)

Risco ambiental
(“poluição/ contaminação
de nascentes de água”)

0,442

< 0,001

Risco ambiental (“despejo de
lixo em áreas não apropriadas”)

Risco ambiental (“geração
de quantidade excessiva
de lixo”)

0,319

< 0,001

A Tabela 14 mostra as variáveis em que a associação (medida pelo coeficiente de
correlação de Pearson) com o comportamento foi estatisticamente significativa
(p < 0,05). O coeficiente de determinação ajustado calculado para o modelo com
as duas variáveis preditoras explica 10,2% da variância na variável dependente
(R2a= 0,102, F(2,247) = 15,173, p < 0,001). A adição das demais variáveis no segundo bloco causou uma ampliação estatisticamente significativa na capacidade
preditiva do comportamento segundo o enquadramento proposto, que passou a
responder por 26,1% (R2a= 0,261, F(19,230) = 5,628, p < 0,001).
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Tabela 14 – Correlações estatisticamente significativas das variáveis independentes com a variável dependente comportamento
Coeficiente de correlação
de Pearson (r)

Significância (p)

Intenção

0,237

< 0,001

Dificuldade (PBC)

0,256

< 0,001

Norma social (colegas)

0,444

< 0,001

Norma social (chefia)

0,298

< 0,001

Atitude (“é bom”)

0,134

0,005

Atitude (“é agradável”)

0,102

0,033

Atitude (“traz benefícios a mim”)

0,104

0,028

Idade

0,177

< 0,001

Obrigação moral

0,117

0,007

Valores (preservacionista)

0,160

< 0,001

Experiência anterior

0,228

< 0,001

Informação

0,109

0,012

As variáveis constantes do primeiro bloco da regressão tiveram coeficientes de
regressão parcial padronizado (beta) estatisticamente significativos (p < 0,05).
Para a variável “intenção”, o valor foi β = 0,211, p = 0,001; para a variável “dificuldade percebida”, o valor foi β = 0,232, p < 0,001. Apenas três variáveis do
segundo bloco da regressão tiveram valores de beta significativos (p < 0,05):
intenção (β = 0,163, p = 0,007), “dificuldade percebida” (β = 0,141, p = 0,022) e
norma social “participação dos colegas” (β = 0,366, p < 0,001).
Neste modelo, nem no primeiro nem no segundo bloco da regressão foram
observados valores inferiores a 0,5 nos cálculos de Tolerância, nem superiores
a 2,0 nos cálculos de VIF (fator de inflação da variância). Caso tais valores tivessem se mostrado merecedores de maior atenção, medidas como a exclusão
de variáveis não essenciais ao modelo deveriam ser tomadas para evitar potenciais problemas.
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Assim como na primeira regressão, cuja variável dependente era a “intenção”, foi
feito um teste para estimar a diferença do poder preditivo do modelo para o comportamento sem a estimativa “traz benefícios” da atitude. Após a entrada do segundo bloco de variáveis no cálculo de regressão, o coeficiente de determinação ajustado mudaria de R2a= 0,261 para R2a= 0,264, F(18,231) = 5,949, p < 0,001. Neste caso,
apesar de a diferença entre os valores ter sido pouco relevante, deve-se reconhecer
que houve aumento do poder preditivo do modelo ao não se considerar a variável
“traz benefícios” (atitude).

5 Discussão
Os resultados revelaram que algumas variáveis usadas no enquadramento preditivo do comportamento que propusemos foram relevantes, enquanto outras
mostraram não ter influência, ao mesmo tempo confirmando resultados de
alguns estudos e revelando-se conflitantes com outros. Comprova-se, assim,
a necessidade da condução de mais estudos comportamentais em contextos
semelhantes utilizando o arcabouço teórico da teoria do comportamento planejado (TPB), para que sejam estabelecidas quais outras variáveis são importantes e que relações elas têm entre si.
Confirmando as afirmações de Werner e Makela (1998), os resultados mostraram que gênero, idade e escolaridade não foram variáveis importantes em sua
associação com a atitude nem com o comportamento. Em relação à intenção,
apenas escolaridade foi estatisticamente significante (p < 0,05), mas com baixa
correlação (r = 0,162, p = 0,001); em relação ao comportamento, apenas a idade
foi significante, mas também com baixa correlação (r = 0,177, p < 0,001). Em
ambos os modelos, o coeficiente de regressão parcial (beta) para as variáveis
sociodemográficas usadas não foi significativo.
Os servidores da Câmara dos Deputados que responderam ao questionário,
em sua maioria, parecem perceber que produzem resíduos em excesso e que
esses resíduos são potencialmente danosos ao meio ambiente. Entretanto, a
estimativa de seus valores pessoais em relação ao meio ambiente mostrou
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que o bem-estar humano é considerado como prioritário em relação à preservação do meio ambiente. Se a necessidade de reduzir a quantidade de lixo
produzido ou de separar o lixo apropriadamente para a posterior reciclagem
for vista como um obstáculo ao bem-estar e ao conforto dessa pessoa, provavelmente a colaboração com as propostas de gerenciamento de resíduos será
baixa. Percebe-se também, a partir das respostas à questão 15E, que parcela
expressiva dos respondentes (77,6%) considera o uso correto das lixeiras da
coleta seletiva importante para a redução dos problemas ambientais (eficácia
do comportamento). Portanto, parece faltar aos respondentes informações
que os ajudem a perceber que a separação do lixo pode contribuir consideravelmente para o bem-estar humano ao evitar prejuízos ao meio ambiente.
Apesar de pouco mais da metade das pessoas acharem estar bem ou muito bem informadas (55,7%) sobre o descarte correto dos resíduos, talvez a
informação que esteja faltando seja de outra natureza. Nessa circunstância,
programas educativos e informativos poderiam instruir as pessoas sobre as
inter-relações entre o ser humano e o meio ambiente, enfatizando as consequências danosas para o bem-estar das pessoas de um meio ambiente desequilibrado pelo lixo produzido.
Quase 70% das pessoas declaram que descartam o lixo corretamente nas lixeiras separadas, pelo menos na maioria das vezes. É importante assinalar que
este estudo trabalhou com o comportamento declarado, devido à impossibilidade de verificar o comportamento executado. Mesmo que a percentagem
de pessoas que responderam que têm intenção (querem ou querem muito) de
descartar o lixo em lixeiras separadas tenha sido aproximadamente igual (cerca de 70%), seria de grande utilidade a aplicação de algum método que possibilitasse constatar o comportamento executado. Tal medida ajudaria a trazer
maior confiança na estimativa do comportamento.
Os respondentes se mostraram equilibradamente divididos em relação à atribuição de responsabilidade pelo lixo que cada um produz. Realmente, não há
no modelo de gestão de resíduos da instituição nenhum mecanismo que atribua responsabilidade ao produtor do lixo. Uma medida sutil para começar a
sensibilizar cada indivíduo para o lixo que ele próprio produz poderia ser a de
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tornar acessíveis informações como, por exemplo, a quantidade de lixo produzida pelo Anexo IV ou mesmo por cada um dos andares, evoluindo gradativamente até a proposição de uma estimativa do lixo produzido individualmente
por sala.
A estimativa da percepção de responsabilidade individual pelo resíduo produzido (norma pessoal ou obrigação moral) teve correlação baixa com a intenção (r = 0,155, p = 0,002) e com o comportamento declarado (r = 0,117, p =
0,007). Quando a obrigação moral entrou nas regressões para compor ambos
os modelos (tanto o que usou intenção como variável dependente quanto o que
usou comportamento), seus coeficientes de regressão parcial (beta) não foram
significativos. Uma das explicações para esse resultado é que, confirmando as
afirmações de Barr et al. (2001b), a probabilidade de reciclar é maior se as normas pessoais forem ativadas pela percepção de resultados positivos, ou seja, de
eficácia de seu comportamento. Realmente, a correlação entre norma pessoal
e eficácia do comportamento não foi significativa entre as pessoas que responderam ao questionário. Outra explicação possível é que a variável obrigação
moral realmente não seja relevante no contexto do estudo, independente de
sua relação com a percepção de eficácia do comportamento.
As respostas que verificaram se os respondentes tinham experiência prévia com
programas de coleta seletiva mostraram-se significativamente correlacionadas
tanto com a intenção (r = 0,256, p < 0,001) quanto com o comportamento declarado (r = 0,228; p < 0,001). Confirmando os resultados de Wood et al. (2002)
e de Knussen et al. (2004), a experiência prévia mostrou ser uma variável significativamente importante na estrutura do modelo para explicar a intenção, com
β = 0,205, p = 0,001. Já o impacto da experiência prévia no modelo para explicação do comportamento não foi significativo, contrastando com os resultados de
Rhodes e Courneya (2003), Ajzen (2002b), Ajzen e Fishbein (2000), Bozionelos
e Bennett (1999), Ajzen (1991), Fazio e Zanna (1978), Ouellette e Wood (1998), e
Rise et al. (2003).
É curioso notar que a abstenção nas respostas sobre a percepção do comportamento de chefia e de colegas de trabalho (norma social) foi alta, 27% em cada
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questão, somando as questões em branco e as em que os respondentes afirmaram não saber responder. Não é possível afirmar as razões dessa taxa de
abstenção, mas uma possibilidade é ter havido constrangimento ou até receio
em dar respostas que pudessem desagradar aos colegas ou ao chefe, se eles viessem a descobrir o teor das respostas, mesmo que tenha sido assegurado aos
respondentes que o questionário seria anônimo e confidencial. A influência da
norma social sobre a intenção não foi significativa, acompanhando os resultados de Bobbitt e Dabholkar (2001), que indicaram ter ignorado essa variável.
Já em relação ao impacto sobre o comportamento, a norma social mostrou-se
importante, em conformidade com Bratt (1999), Bozionelos e Bennett (1999),
Cheung et al. (1999) e Barr et al. (2001a, 2001b). Certamente, o indivíduo tende
a participar mais do descarte seletivo se perceber que as demais pessoas em seu
ambiente de trabalho estão descartando o lixo corretamente, para não transgredir a norma daquele local. O empenho da chefia teve correlação moderada a
baixa com o comportamento (r = 0,298, p < 0,001), enquanto o comportamento
dos colegas teve um coeficiente de correlação moderado (r = 0,444, p < 0,001),
mas só este último mostrou ter efeito relevante no modelo para explicação do
comportamento (β = 0,366, p < 0,001).
O comportamento humano é inerentemente complexo e, portanto, não é possível
produzir predições totalmente precisas, mas é possível identificar um conjunto
de variáveis preditoras que em conjunto fornecem estimativas úteis da probabilidade de pessoas executarem um comportamento. Os resultados mostraram
que, no contexto em que a pesquisa foi realizada, o modelo com as variáveis
propostas pela TPB se revelou inferior ao modelo acrescido de outras variáveis
para explicar principalmente a intenção, mas também o comportamento. Considerando a intenção como variável dependente, a única variável independente
proposta pela TPB cujo coeficiente de regressão padronizado (beta) alcançou
significância estatística no modelo foi a atitude (β = 0,177, p = 0,031), medida
como a percepção de que participar da coleta seletiva traz benefícios ao respondente. O modelo de predição para a intenção se beneficiou da adição apenas da
variável experiência anterior (β = 0,205, p = 0,001), passando de um coeficiente
de determinação ajustado Ra2 = 0,067 para Ra2 = 0,118.
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A percepção da dificuldade (PBC) e a intenção são as variáveis propostas
pela TPB como preditoras do comportamento. No contexto desta pesquisa,
essas variáveis independentes em conjunto conseguiram predizer 10,2% do
comportamento (Ra2 = 0,102). É importante notar que se está lidando com
comportamento humano, onde esse valor pode ser considerado útil na explicação da medida do comportamento. Por isso é relevante o resultado obtido
com o acréscimo de outra variável, cujo impacto preditivo fez o modelo proposto passar a explicar 26,1% da variância na variável comportamento. Tal
variável é a norma social, medida como a percepção da frequência com que
os colegas de trabalho usam as lixeiras apropriadas à coleta seletiva corretamente (β = 0,366, p < 0,001). A Figura 2 mostra como ficariam as relações
entre as variáveis propostas pela TPB acrescidas das variáveis que se mostraram pertinentes para aperfeiçoar o modelo.
Figura 2 – Relações significativas encontradas entre as variáveis no presente
trabalho

Fonte: Adaptado de Ajzen (1991).

Os resultados confirmam a aplicabilidade da TPB na explicação do comportamento de descarte seletivo do lixo na Câmara dos Deputados brasileira. Descobriu-se que a experiência anterior com programas de coleta seletiva é uma
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variável que, embora não esteja contemplada na TPB, é importante na predição da intenção. Além disso, a norma social não é considerada na TPB como
se relacionando diretamente com o comportamento, mas revelou-se influente
na predição do comportamento no contexto ora em análise. Os resultados obtidos no presente estudo corroboram a advertência feita pelo próprio Ajzen
(1991) de que a forma exata das relações entre as variáveis propostas ainda
não é completamente determinada. Tal argumentação acentua a importância
da realização deste e de outros estudos, utilizando circunstâncias e padrões
culturais diferentes, para continuar refinando o modelo proposto.
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Cada grupo, após sua formação, tem
prazo mínimo de três meses e prazo
máximo de três anos para a execução
do projeto de pesquisa ou extensão.
Para isso, o Cefor oferece suporte
relativo a material bibliográfico e atividades de divulgação e registro dos
resultados das pesquisas.
Os projetos apresentados têm como
diretrizes o diagnóstico de dificuldades e a apresentação de soluções
para questões relativas à organização e ao funcionamento do Poder
Legislativo; a análise, a sistematização e o aprimoramento das práticas
do Poder Legislativo; e a ampliação do conhecimento produzido na
Câmara dos Deputados.

relatos de

pesquisa
Esta 3ª edição da Série Relatos de Pesquisa compreende trabalhos
sobre o processo legislativo e seus impactos na democracia, o orçamento e as políticas públicas, bem como os aspectos gerais da
Câmara dos Deputados. A seleção de textos mostra o pluralismo
do Poder Legislativo como instituição pública que influencia e é
influenciada pela sociedade na qual se insere.
Os artigos versam sobre: (1) registros de ações singulares e bem
marcadas de deputados federais para a consolidação da moderna
democracia brasileira; (2) a abrangência da atuação da Comissão
de Legislação Participativa (CLP); (3) o papel desempenhado pelos poderes Executivo e Legislativo na questão legiferante; (4) a
atuação estratégica do Estado em dois contextos: a política burocrático-monetária e a política externa brasileira; (5) a pluralidade da ação legislativa e os impactos do sistema orçamentário no
contexto da política do meio ambiente; (6) a dificuldade de identificação, com precisão, do montante dos recursos tranferidos
com base nos sistemas orçamentários e financeiros atualmente
utilizados pelo governo; (7) comparação entre o modelo de gestão
estratégica adotado pela Câmara dos Deputados e o implantado
pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais; (8) conceitos de diferentes espécies de informação legislativa e suas aplicações; e (9)
a relação entre a intenção dos servidores da Casa de participar de
programas ecológicos institucionalizados e a efetiva incorporação
ou não de valores representativos desses programas.

O Processo Legislativo, o Orçamento
Público e a Casa Legislativa

Os grupos de pesquisa e extensão
(GPEs) do Programa de Pós-Graduação do Centro de Formação,
Treinamento e Aperfeiçoamento da
Câmara dos Deputados (Cefor) têm
o objetivo de fortalecer e sistematizar os conhecimentos no campo do
Poder Legislativo.

Organizadores
Roberto Campos da Rocha Miranda
João Ricardo Carvalho de Souza

Câmara dos
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A obra amplia o debate sobre a atuação do Legislativo no contexto social, espaço ainda pouco visitado por pesquisas de caráter
acadêmico-científico.

Conheça outros títulos da Edições Câmara no portal da Câmara dos Deputados:
www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/publicacoes/edicoes
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pesquisa

A Série Relatos de Pesquisa constitui
um mecanismo de comunicação da
plasticidade e dinamicidade do conhecimento, traduzidas nas diferentes formas de perceber o Legislativo.
Apresenta e delimita novos espaços
do Parlamento, promovendo a construção de novos olhares e a ressignificação de perspectivas, apontando
para o caminho da construção permanente de saberes sobre o Legislativo.
Essa postura implica, pela natureza
mesma do conhecer, a permanente
construção do próprio Parlamento e,
em consequência, a constatação espantosa de que constantemente estamos estudando um parlamento novo.
Esse conhecimento, gerado a partir
dos grupos de pesquisa do Programa
de Pós-Graduação do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados, de
certa forma, também é um conhecimento novo; tanto é que uma das conclusões apresentadas pelos integrantes de um desses grupos é exatamente
a de que o Poder Legislativo constitui
um “território a ser cartografado”, em
termos de pesquisa e sistematização
de conhecimentos legislativos.
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