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EDITORIAL 

A publicação de uma revista de caráter técnico, voltada para a refle-
xão e o debate de temas relevantes, concernentes ao controle externo, 
integrava o conjunto de proposições no âmbito da comunicação insti-
tucional, dentro do nosso plano de trabalho à frente da presidência do 
TCE Bahia, para o biênio 2004 - 2005. 

O estabelecimento de uma parceria com o Instituto de Direito Ad-
ministrativo da Bahia possibilitou a efetivação desse objetivo, amplian-
do-lhe, de saída, o escopo: ao lado de tratar das questões estritamente 
vinculadas ao exercício do controle externo - missão constitucional dos 
tribunais de contas em nosso país - a publicação iria incorporar, em seu 
projeto editorial, temas voltados para a gestão pública: assim surgiu a 
revista Gestão Pública e Controle Externo. 

Estruturada em sessões, contemplando trabalhos de Doutrina, Pa-
receres e Auditoria, a revista foi criada com a principal diretriz de concen-
trar cada edição no tratamento de temas previamente selecionados. Com  
isso, pretendemos conferir maior consistência e profundidade à análise e 
ao debate propiciados pela publicação. O lançamento da revista em 2005, 
integrando a programação comemorativa dos 90 anos de criação do TCE 
Bahia, ensejou algumas mudanças em sua orientação temática. Assim, 
nosso n. 01, como edição especial, incorporou um capítulo com a síntese 
da história do TCE, ao mesmo tempo, divulgamos as três monografias 
vencedoras do Prêmio Osvaldo Velloso Gordilho, as quais tiveram como 
tema "Auditoria ambiental: da legalidade à efetividade". Este prêmio, até 
então restrito aos servidores do TCE Bahia, foi ampliado a partir de 2004, 
facultando a participação de qualquer cidadão brasileiro com formação 
de nível superior. 

Com esta segunda edição, a publicação retoma suas diretrizes origi-
nais, registrando também um importante aprimoramento: fruto de refle-
xão do seu conselho editorial, a revista passa a chamar-se Gestão Pública e 
Controle. Uma mudança sutil, mas de grande alcance. Eliminamos um 
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adjetivo e ganhamos em abrangência e efetividade, já que agora passare-
mos a tratar do controle em todas as suas dimensões, não apenas como 
uma etapa imprescindível do ciclo de gestão pública, mas, também, na 
lúcida visão de Carlos Estevam Martins, como "um aspecto fundamental 
da vida do Estado e da Sociedade". 

O próprio amadurecimento do Estado democrático de direito, tor-
nando mais efetivas e crescentes as exigências da sociedade em relação aos 
responsáveis pela gestão pública, vem ampliando as atribuições e respon-
sabilidades das instituições que lidam com o controle interno e o controle 
externo, impondo, ao mesmo tempo, uma maior articulação e integração 
entre elas e o controle social. 

Envolvendo desde iniciativas individuais de cidadãos - que exercem 
seus direitos ao fiscalizar o poder público e, eventualmente, apresentar 
denúncias de irregularidades na administração pública - até um conjunto 
de organizações da sociedade e instituições representativas dos mais diver-
sos segmentos sociais, o controle exercido pela sociedade desponta como 
instância estratégica no aprimoramento da gestão pública, particularmen-
te no combate ao desvio de recursos públicos e à corrupção. O fortaleci-
mento do controle social, por sua vez, requer, de um lado, um maior grau 
de conscientização dos cidadãos e, ao mesmo tempo, sua mobilização no 
sentido de fazer valer seus direitos. 

Ao tempo em que as instituições de controle externo buscam se 
modernizar para ampliar e aprofundar os resultados de suas atividades, 
aferindo não apenas a regularidade da gestão dos recursos públicos, mas, 
também, sua efetividade em termos de impacto e benefícios sociais, regis-
tra-se a recorrência de escândalos de corrupção envolvendo as mais altas 
esferas do poder político em nosso país, abalando valores e princípios 
essenciais ao estado democrático de direito. Esses fenômenos impõem a 
todas as instâncias responsáveis pelas atividades de controle, maior empe-
nho e determinação no cumprimento de seu dever constitucional. 

Neste sentido, temos convicção de que esta publicação cumprirá 
sua finalidade, na medida em que contribua efetivamente para a reflexão 
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e o debate sobre a gestão pública e o controle em nosso país, facultando, 
ao mesmo tempo, um maior grau de articulação e cooperação entre todas 
as instâncias envolvidas com esta questão, essencial para que possamos 
construir uma nação baseada na ética, na justiça e na equidade social. 

Manoel Figueiredo Castro 

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
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CONTROLE DOS GASTOS NO PODER PÚBLICO 

Ubiratan Aguiar' 

Introdução 

O controle dos gastos públicos no Brasil é assunto de grande rele-
vância para toda a sociedade, já que se trata, em última instância, de saber 
em quê e de que forma estão sendo utilizados os recursos oriundos dos 
tributos que todos nós pagamos. 

O objetivo deste trabalho, obviamente, não é o de esgotar o tema, 
dada a sua amplitude e complexidade. Inicialmente, farei uma breve ex-
posição sobre os diversos mecanismos estatais de controle dos gastos pú-
blicos federais. Em seguida, tecerei algumas considerações sobre uma for-
ma de controle não-estatal que vem ganhando relevância e força nos últi-
mos tempos, o chamado controle social. Por fim, abordarei dois aspectos 
que considero de fundamental importância para o fortalecimento do con-
trole: a integração entre suas diversas esferas e a maior utilização de siste-
mas informatizados como instrumentos de controle. 

A abordagem será feita em relação aos gastos públicos federais, dada 
a multiplicidade de entes federativos brasileiros e suas diferentes peculiari-
dades. Entretanto, mutatis mutandis, boa parte dos instrumentos de con-
trole mencionados também está presente em nível estadual, distrital e 
municipal. 

Conceito e Finalidade do Controle 

A palavra controle, de origem francesa, assume, na língua portu-
guesa, algumas diferentes conotações, dependendo da forma e contexto 
em que é utilizada. Possivelmente, o sentido mais usual do termo, em 

' Ministro do Tribunal de Contas da União. 
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linguagem coloquial, é o de dominação e talvez seja por causa disso que 
ele é encarado, muitas vezes, num sentido negativo2. 

Em termos de administração pública, nas palavras de Hely Lopes 
Meirelles, controle "é a faculdade de vigilância, orientação e correção que 
um Poder, órgão, autoridade exerce sobre a conduta funcional de outro"3. 

A Constituição Federal, em seu art. 37, caput, estabelece os princí-
pios aos quais a Administração Pública deve obedecer: legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O objetivo do con-
trole, fundamentalmente, é garantir que a atuação da administração se dê 
em conformidade com esses princípios. 

Formas de Controle 

Dentre as formas de controle exercidas pelas instituições integran-
tes do próprio Estado, destaco aquelas mais comumente utilizadas na 
literatura e que são úteis para o entendimento dos diversos aspectos se-
gundo os quais o controle se processa. 

Quanto à natureza do controle exercido 

Segundo essa classificação, o controle pode ser administrativo, 
legislativo ou judicial. 

Controle administrativo é o poder que a administração pública tem 
de fiscalizar e corrigir seus próprios atos. Ele pode ser exercido por inicia-
tiva da própria administração ou provocado pelos administrados, por meio 
dos recursos cabíveis. Esse tipo de controle deriva do poder de autotutela 

que possui a administração de rever os próprios atos, quando ilegais, ino- 

2  SILVA, EC. da Cruz. Controle Social: reformando a administração para a sociedade. 
Prêmio Serzedello Corrêa— Monografias Vencedoras, 2001, pp. 23/24. 

3  MEIRELLES, H.L. Direito Administrativo Brasileiro, 26 ed. São Paulo: Malheiros, 
2001, p. 624. 
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portunos ou inconvenientes, conforme reconhecido pelo Supremo Tri-
bunal Federal em seu conhecido Enunciado de Súmula n° 4734: 

A Administração Pública pode anular os seus pró-
prios atos, quando eivados de vícios que os tornem 
ilegais, porque deles não se originam direitos, ou 
revogá-los por motivo de conveniência e oportuni-
dade, respeitados os direitos adquiridos e ressalva-
da, em todos os casos, a apreciação judicial. 

Controle legislativo é aquele exercido pelos órgãos do poder legis-
lativo, nos termos previstos na Constituição Federal. Ele se dá de duas 

formas: política ou financeira. 

O controle político é exercido diretamente pelo Parlamento. O 
art. 49, inciso X da Carta Magna estabelece que é competência do Con-
gresso Nacional "fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de 
suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração 
indireta ". A Constituição Federal prevê que esse controle é feito de diver- 

sas formas, como, por exemplo: 

— convocação de Ministro de Estado para prestar, pessoalmente, 
informações sobre assunto previamente determinado, importando em 

crime de responsabilidade a ausência injustificada (art. 50, capta); 

— sustação de atos normativos do poder executivo que exorbitem 

do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa (art. 49, 
inciso V); 

— aprovação prévia, pelo Senado Federal, após argüição pública, da 

escolha de uma série de autoridades, como os Ministros do TCU indica-
dos pelo Presidente da República, o Presidente do Banco Central, o Pro- 

curador-Geral da República (art. 52, inciso III); 

4  DI PIETRO, M.S.Z. Direito Administrativo, 13 ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 588/ 

589. 
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— suspensão, pelo Senado Federal, da execução, no todo ou em 
parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF (art. 
52, inciso X). 

Merece relevo especial um mecanismo de controle legislativo que 
vem sendo utilizado com freqüência nos últimos anos, algumas vezes 
com bastante sucesso — as Comissões Parlamentares de Inquérito, que 
podem ser instauradas pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal 
ou por ambas as Casas, com poderes de investigação próprios das autori-
dades judiciais (podendo, por exemplo, quebrar sigilos bancários, telefô-
nicos e fiscais). Importante mencionar que as CPI 's não têm poderes 
punitivos, mas investigatórios. As apurações realizadas, se for o caso, são 
encaminhadas ao Ministério Público para o ajuizamento das ações civis 
ou penais que se façam necessárias (art. 58, §3°). 

O controle financeiro é aquele previsto no art. 70 da Constituição 
Federal. Ele abrange o controle das administrações direta e indireta, sob 
os aspectos da legalidade, legitimidade e economicidade. 

O Congresso Nacional o exerce por meio do chamado controle 
externo, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, conforme dis-
põe o caput do art. 71 da Constituição Federal. A forma de exercício 
desse controle externo será detalhada posteriormente. 

O controle judicial é aquele exercido pelo poder judiciário, em que 
se examinam os atos praticados pela Administração Pública, sob a ótica 
da legalidade e também da moralidade. O art. 50, inciso XXXV da Cons-
tituição Federal, um dos pilares do Estado Democrático de Direito, esta-
belece que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do poder judiciário, 
lesão ou ameaça a direito. Já o inciso LXXIII, do mesmo artigo, dispõe 
que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação que vise à anula-
ção de ato lesivo ao patrimônio público, ou de entidade de que o Estado 
participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 
histórico e cultural. 
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Quanto à localização do órgão de controle 

Em relação a esse aspecto, o controle pode ser interno ou externo. 
Interno é aquele feito por cada poder sobre seus próprios atos e agentes, 
enquanto externo é o exercido por um poder sobre o outro, assim como 
pela administração direta sobre a indireta'. 

Em relação ao controle interno, o art. 70 da Constituição Federal 
estabelece que ele deve exercer a fiscalização contábil, financeira, orça-
mentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da adminis-
tração direta e indireta. Já o art. 74 dispõe que cada um dos poderes 
manterá um sistema de controle interno, com as seguintes finalidades: 

avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 

execução dos programas de governo e dos orçamentos da União (inciso 
I); 

— comprovar a legalidade e avaliar a eficiência e eficácia da gestão 
orçamentária, financeira e operacional dos órgãos e entidades da adminis-
tração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades 
de direito privado (inciso II); 

exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem 
como dos direitos e haveres da União (inciso III); 

apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional 
(inciso IV). 

Destaque-se a parte final da competência trazida no inciso II do art. 
74. O controle dos gastos públicos é na verdade mais amplo do que o 
controle da administração pública, pois envolve a utilização de recursos 
públicos mesmo por entidades privadas. Essa competência também se 
estende ao controle externo, como será visto adiante. 

5  SILVA, F.C. da Cruz. Controle Social: reformando a administração para a sociedade. 
Prêmio Serzedello Corrêa— Monografias Vencedoras, 2001, p. 27. 
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Ao controle externo, assim como ao interno, compete exercer a 
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 
da União e das entidades da administração direta e indireta, nos termos 
do art. 70 da Constituição Federal. Conforme dispõe o art. 71 da Carta 
Magna, o controle externo está a cargo do Congresso Nacional e é exerci-
do com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Cabe mencionar que 
não existe subordinação hierárquica entre o Congresso e o TCU. 

As competências do TCU estão descritas nos diversos incisos do 
art. 71. Dentre elas, podemos destacar: 

apreciação anual das contas prestadas pelo Presidente da Repúbli-
ca (inciso I); 

julgamento das contas dos administradores e responsáveis por 
dinheiros, bens e valores públicos, bem como das contas daqueles que 
derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte preju-
ízo ao erário (inciso II); 

apreciação, para fins de registro, dos atos de admissão, de aposen-
tadoria, de reforma e de pensão (inciso III); 

— realização de inspeções e auditorias, de natureza contábil, finan-
ceira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrati-
vas dos três poderes (inciso IV); 

fiscalização da aplicação de recursos repassados pela União a Esta-
do, Distrito Federal ou Município (inciso VI) 

aplicação aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou 
irregularidade de contas, das sanções previstas em lei (inciso VIII). 

Além dessas competências, cabe registrar outras igualmente bastan-
te relevantes. Uma delas revela a função consultiva do Tribunal, quando 
estabelece que ele deve responder a consulta formulada por autoridade 
competente e que essa resposta tem caráter normativo (Lei n° 8.443/92 — 
art. 10, inciso XVII e §2° do mesmo artigo). Outra é a de receber e anali-

sar denúncias apresentadas por qualquer cidadão (art. 74, §2° da Consti- 
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tuição Federal). Também cabe ao TCU analisar representações feitas por 

qualquer pessoa física ou jurídica, versando sobre irregularidades em cer-
tames licitatórios (art. 113, §1° da Lei no 8.666/93). Essas duas últimas 

competências constituem formas de controle social, aspecto que será abor-
dado a seguir, uma vez que o desencadeamento da ação de controle se dá 
por iniciativa de integrantes da sociedade. 

Há que se destacar, em relação à competência trazida pelo art. 71, 
inciso IV da Carta Magna, que além das auditorias de natureza contábil, 

financeira e orçamentária, ligadas à questão da legalidade, a Constituição 
atribuiu competência ao Tribunal para realizar fiscalizações de natureza 
operacional, na qual os enfoques da análise são os da eficiência, da eficácia 
e da efetividade. Enfim, procura-se avaliar se as ações governamentais es-

tão atingindo os resultados desejados. 

Controle Social 

Cada vez mais os estudiosos da temática do controle, bem como a 
própria sociedade de uma forma geral, têm se conscientizado da relevân-

cia desse tipo de controle não-estatal. As instituições integrantes da estru-
tura do Estado, por mais que se aparelhem, se aperfeiçoem, não serão 
capazes de controlar, de forma plena, os gastos públicos, sem a participa-
ção ativa da sociedade, que, em última instância, é a destinatária dos pro-
gramas e ações de governo. Afinal, só em termos de recursos federais, são 
mais de dois mil órgãos e entidades que apresentam suas contas anual-
mente ao Tribunal de Contas da União, mais os milhares de municípios, 

estados e entidades privadas que recebem verbas federais. Todos eles estão 
submetidos à fiscalização do TCU e dos demais organismos de controle 

em nível federal. 

Em relação ao conceito de controle social, reproduzo abaixo defi-

nições apresentadas por alguns autores: 
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Atuação de grupos sociais no controle da execu-
ção das ações governamentais e da administração 
dos gestores públicos'. 
Possibilidade de atuação de grupos sociais (socie-
dade civil) por meio de qualquer uma das vias de 
participação democrática no controle das ações 
do Estado e dos gestores públicos'. 
Poder legítimo utilizado pela população para fis-
calizar a ação dos governantes, indicar soluções e 
criar planos e políticas em todas as áreas de inte-
resse sociais. 

A Constituição Federal de 1988 e normas subseqüentes estabelece-
ram diversos mecanismos por meio dos quais o controle social pode ser 
exercido. Dentre eles destacam-se: 

possibilidade de qualquer cidadão examinar e questionar a legiti-
midade das contas municipais, que deverão ficar à disposição por sessenta 
dias (art. 31, §30 da Constituição Federal); 

possibilidade de qualquer cidadão, partido político, associação 
ou sindicato denunciar irregularidades ou ilegalidades ao TCU (art. 74, 
42. da Constituição Federal); 

possibilidade de qualquer pessoa física ou jurídica representar ao 
TCU, ou aos órgãos de controle interno, contra irregularidades na aplica-
ção da Lei de Licitações (art. 113, §1°); 

— participação da sociedade na gestão e controle do setor de saúde, 
de duas formas (Lei n. 8.142/90)9: 

6  GARCIA, L.M. Controle social dos gastos públicos: fundamentação, limites e possibili-
dades. In: BENECKE, D.W. (ed.). Controle dos gastos públicos no Brasil. Rio de 
Janeiro: Konrad Adenauer Stift-ung, 2003, p. 139. 

7  SILVA, F.C. da Cruz. Controle Social: reformando a administração para a sociedade. 
Prêmio Serzedello Corrêa— Monografias Vencedoras, 2001, p. 26. 

8  OLIVEIRA, A. Controle social: perspectivas para a fiscalização popular da administração 
pública no Brasil. Prêmio Serzedello Corrêa— Monografias Vencedoras, 2001, p. 159. 

9  OLIVEIRA, A. Controle social: perspectivas para a fiscalização popular da administração 
pública no Brasil. Prêmio Serzedello Corrêa— Monografias Vencedoras, 2001, p. 163. 
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por meio das Conferências de Saúde, realizadas a cada quatro 
anos, integradas por "representantes de vários segmentos sociais" 

para "avaliar a situação da saúde e propor as diretrizes para a 
formulação da política de saúde nos níveis correspondentes"; 
por meio dos Conselhos de Saúde, de caráter permanente e 
deliberativo, compostos por representantes do governo, dos 
prestadores de serviços de saúde, dos profissionais de saúde e dos 
usuários, aos quais compete "formular estratégias e controlar a 
execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos 
e financeiros". Eles devem ser instalados em cada estado e 
município, como condição para receber recursos do SUS; 

— participação da sociedade no controle da aplicação dos recursos 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar, por meio dos Conselhos 
de Alimentação Escolar. Devem ser instalados em cada estado e municí-
pio como condição para o recebimento de recursos do referido programa. 
Compõem-se de representantes dos poderes executivo e legislativo locais, 
dos pais de alunos, de professores e de um representante de outro seg-
mento da sociedade local (Lei n° 8.913/94, MP 2.178-36/2001)'°; 

— participação da sociedade no controle da repartição, transferência 
e aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério — Fundef, por 
meio de Conselhos, que devem ser instituídos em nível federal, estadual e 
municipal, cuja composição varia em cada esfera, mas são integrados, fun-
damentalmente, por representantes do governo, por pais de alunos, por 
professores e trabalhadores da área de educação (Lei n° 9.424/96). 

Outras formas de controle social são a realização de audiências pú-
blicas, mecanismo previsto em diversas normas (por exemplo: art. 39 da 
Lei n°8.666/93, art. 31 da Lei n° 9.784/99, art. 9°, §40 da Lei Comple-
mentar n° 101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 19 da Lei no 
9.478/97), a instituição do orçamento participativo, como ocorreu inici- 

1° Ibid., p. 165. 
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almente em Porto Alegre-RS e depois em outros municípios como Santo 
André-SP, Aracaju-SE e Belo Horizonte-MG. 

Tem crescido muito, também, o controle social exercido por meio 
de Organizações Não-Governamentais, entidades civis sem fins lucrati-
vos, que podem se constituir como associações ou fundações e que se 
caracterizam por servir à comunidade, realizar trabalhos de promoção da 
cidadania e defesa de direitos coletivos, lutar contra a exclusão e contri-
buir para o fortalecimento dos movimentos sociais". 

O estabelecimento de mecanismos legais para o exercício do con-
trole social, sem dúvida, é de fundamental importância. No entanto, isso 
não basta para que esse tipo de controle seja efetivo. É preciso que a soci-
edade esteja preparada para exercê-lo, o que envolve, em primeiro lugar, a 
consciência do seu papel nesse contexto e da relevância desse papel. A 
efetividade desses mecanismos está diretamente ligada aos níveis de edu-
cação e de consciência de cidadania presentes na sociedade. 

É inegável que houve um fortalecimento do controle social nos 
últimos anos, porém há muito ainda a caminhar. Em relação à atuação 
dos conselhos, por exemplo, em diversos trabalhos realizados pelo TCU, 
constataram-se sérias deficiências em seu funcionamento, como a falta de 
capacitaçáo técnica dos conselheiros e a ingerência do Poder Público na 
estrutura e funcionamento dos conselhos. Em relação a este último pro-
blema, em particular, ele só poderá ser eliminado com a conscientização 
da relevância da função exercida pelos conselhos e da importância da in-
dependência dos conselheiros em relação ao Poder Público local, o que 
está ligado, em última instância, à consciência de cidadania. 

GARCIA, L.M. Controle social dos gastos públicos: fundamentação, limites e possibili-
dades. In: BENECKE, D.W. (ed.). Controle dos gastos públicos no Brasil. Rio de 
Janeiro: Konrad Adenauer Stiftung, 2003, p. 158-159. 
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Fortalecimento do controle: necessidade de maior integração entre 
as diversas esferas de controle e utilização de sistemas informatizados 

Um dos aspectos que considero fundamental para uma maior 
efetividade do controle é o aumento da integração entre as diversas esferas 
de controle, estatais e não-estatais. Atualmente, o nível de integração está 
muito abaixo do desejado. Creio que, pelo menos em parte, isso decorre 
da visão de que o compartilhamento de informações pode provocar per-
da de poder por parte do detentor original da informação. Apesar de ser 
um tipo de visão bastante comum de se observar, até mesmo em nível 
individual nas organizações, é preciso que ela seja modificada em nome 
do fortalecimento do controle e das próprias instituições encarregadas de 
exercê-lo. 

No que se refere, por exemplo, ao relacionamento entre os contro-
les interno e externo, é muito reduzido o grau de integração entre eles. A 
Constituição Federal, em seu art. 74, inciso IV, estabelece que uma das 
missões do Controle Interno é apoiar o externo no exercício de sua mis-
são institucional. Além do relatório de auditoria de gestão, do certificado 
de auditoria e do parecer sobre as contas, documentos obrigatoriamente 
apresentados nos processos de tomada e prestação de contas anuais, e do 
acompanhamento das determinações feitas pelo TCU, a interação prati-
camente inexiste. 

A 'culpa' dessa situação não é de um ou outro, porém muito mais 
de uma cultura reinante em que independência é confundida com 
distanciamento. Além disso, quando a troca de informações ocorre, ela é 
feita de forma lenta, pois, como acontece na administração pública de 
uma forma geral, os processos são extremamente burocratizados. 

Em relação a outros órgãos que exercem atividades de fiscalização, 
como Receita Federal, Banco Central, Ministério Público, a integração 
também é quase inexistente. Em relação aos dois primeiros, por sinal, em 
muitas ocasiões o TCU é obstruído na realização de seus trabalhos, quan-
do requisita informações daqueles órgãos, que lhe são negadas, indevi-
damente, sob a alegação de sigilo bancário ou fiscal. 
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Cada uma das instituições que integram a rede de controle tem 
uma forma de atuação, com ferramentas específicas de trabalho. Tais fer-
ramentas podem ser úteis para determinadas finalidades, mas podem se 

revelar frágeis para a consecução de outros objetivos. Uma maior coope-
ração e integração entre as diversas instituições certamente atenuará essas 
dificuldades e fortalecerá o controle como um todo. 

Essa integração deve se dar não só entre as instituições que exercem 
o controle estatal dos gastos públicos, mas também se deve procurar au-
mentar a interação com a sociedade como um todo, com o objetivo de 
fortalecer o controle social. 

Uma forma de fazer isso é tornar as informações produzidas por 
essas instituições mais acessíveis à sociedade. A Internet certamente facili-
ta esse processo. Todos os órgãos e entidades da administração pública 
possuem sítios onde, em maior ou menor grau, é possível colher infor-
mações sobre a atuação dessas instituições. É necessário ir além, tornando 
mais transparente para a sociedade a forma como cada uma delas está 
utilizando os recursos recebidos. 

Além de aumentar a acessibilidade às informações, uma outra for-
ma de incrementar essa interação é diminuir o distanciamento entre as 
instituições e a sociedade. Nesse sentido, duas iniciativas relevantes mere-
cem ser mencionadas. 

O TCU, por exemplo, criou o chamado Diálogo Público, que 
consiste em: 

Conjunto de ações sistematizadas de relaciona-
mento, divulgação, troca de conhecimentos en-
tre o TCU e a sociedade, o Congresso Nacional e 
os gestores públicos. Para os Tribunais de Contas 
a ação de Diálogo Público, por excelência, cons-
titui-se na promoção da cidadania por intermé-
dio do estímulo ao controle social exercido pelos 
cidadãos diretamente ou por intermédio dos ór- 
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gãos de controle, e na promoção de competências 
para o exercício do controle.'2  

O público alvo das ações são os gestores públicos, seus fiscalizadores, 
o poder legislativo e a sociedade, com ênfase especial, em relação a esta 
última, nos educadores e alunos. São feitas diversas palestras enfocando o 
funcionamento e estrutura do TCU, sua atuação em relação a licitações, 
contratos e auditorias de obras públicas. 

Outra iniciativa foi tomada pela Controladoria-Geral da União, 
que disponibiliza, em seu sítio, espaço para que as pessoas possam fazer 
denúncias por meio eletrônico '3. 

Penso, também, que o fortalecimento do controle deve passar, ne-
cessariamente, pela questão dos sistemas informatizados. O insumo bási-
co do controle é a informação e o estágio de desenvolvimento da tecnologia 
permite que uma parcela das atividades de controle possa ser feita via 
sistemas informatizados. Recentes auditorias feitas pelo TCU na área de 
benefícios previdenciários, em que se trabalhou, fundamentalmente, com 
as bases de dados do INSS e com os sistemas daquele instituto, demons-
traram o enorme potencial desse tipo de trabalho. Há hoje programas de 
computador que possibilitam a manipulação de uma grande quantidade 
de informações de forma simples e rápida. 

Considero que a questão dos sistemas informatizados também 
permeia o aspecto da integração das instituições. Pode-se pensar no desen-
volvimento de um sistema em que cada uma dessas instituições tenha 
acesso imediato a certas informações produzidas pelas demais, que sejam 
de interesse recíproco. 

12 wwwacu.gov.bdisc/dialogo_publico/index.asp  
'3  www.presidencia.gov.bricgu 
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Conclusão 

Neste trabalho, procurei traçar, esquematicamente, as formas 
institucionais de controle dos gastos públicos federais no Brasil. Foram 
destacadas a natureza, as competências e as formas de exercício do contro-
le interno e externo. Também se apresentou os tipos de controle segundo 
a função predominante do órgão que a exerce: administrativa, judicial ou 
legislativa. 

Também abordei a questão do controle social, que vem ganhando 
relevância nos últimos anos. Não deixa de ser um tipo de controle 
institucionalizado, já que os mecanismos para o seu exercício estão previs-
tos no ordenamento jurídico positivo, mas cuja iniciativa, e algumas ve-
zes o próprio exercício, cabe a instituições e pessoas não integrantes do 
aparato estatal. 

Fiz, ainda, breves considerações sobre dois aspectos que considero 
de fundamental importância para o aperfeiçoamento do controle: a ne-
cessidade de uma maior integração entre as diversas esferas de controle e a 
maior utilização de sistemas informatizados. 

Os desafios do controle são imensos. Nossa sociedade está cada vez 
mais intolerante em relação a casos de corrupção, de má utilização dos 
escassos recursos públicos, o que aumenta seu nível de exigência para com 
as instituições de controle. É necessário, portanto, que essas instituições se 
capacitem, se aparelhem e coordenem seus esforços para dar respostas ade-
quadas e tempestivas a essas demandas sociais. 
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SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO: 
DESCONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO? 

Alice Gonzalez Borges' 

Resumo 

A autora situa o exato entendimento do que se deve considerar como o 
interesse público, cuja supremacia é considerada como pilar do regime 
jurídico administrativo, de logo afastando, de tal concepção, o interesse 
secundário, ou fazendário, das pessoas de direito público ou do erário. 
Entende que os freqüentes desvirtuamentos do verdadeiro interesse pú-
blico por governantes bem ou mal intencionados não devem conduzir ao 
propósito de desconstruir a noção de supremacia do interesse público, 
sob pena de sérias conseqüências para a estabilidade e segurança dos cida-
dãos em uma sociedade organizada. Trata-se, sim, de reconstruir a noção, 
à luz sobretudo dos princípios e fundamentos constitucionais. Caracteri-
za o interesse público como um somatório de interesses individuais coin-
cidentes em torno de um bem da vida que significa um valor, proveito ou 
utilidade de ordem moral ou material, que cada pessoa deseja adquirir, 
conservar ou manter em sua própria esfera de valores e que passa a ser 
público quando dele participam e compartilham um tal número de pes-
soas que ele passa a ser identificado como um querer valorativo predomi-
nante da comunidade. À luz da melhor doutrina, examina os aspectos de 
conflitualidade entre interesses públicos, a ser dirimida por juizos de pon-
deração alicerçados na aplicação do princípio da proporcionalidade. 

Palavras-chave: Interesse público; Supremacia do interesse público; 
Conflitualidade de interesses; Ponderação; Proporcionalidade. 
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Introdução 

O interesse público — o mais indeterminado dos conceitos — sem-
pre esteve ameaçado pelos donos do poder. Objeto das mais solertes ma-
nipulações, sempre tem sido invocado, através dos tempos, a torto e a 
direito, para acobertar as "razões de Estado", quando não interesses menos 
nobres, e, até, inconfessáveis. Mais especificamente, tem sido manejado 
por certas administrações públicas como verdadeiro escudo, que imuni-
zaria de quaisquer críticas suas posições autoritárias, e as resguardaria até, 
em nome de pretensa independência de poderes, do imprescindível con-
trole do Poder Judiciário. 

Mas agora surge de outra parte uma nova espécie de ataque, até 
então inimaginável. De repente, uma plêiade de jovens e conceituados 
juristas — animados, força é que se diga, pela mais cristalina e louvável das 
intenções — ergue-se na defesa da eficácia e efetividade dos direitos funda-
mentais, em salutar movimento em prol da constitucionalização do di-
reito. Para tanto, resolve congregar forças para desconstruir o princípio da 
supremacia do interesse público, como sendo a base de um autoritarismo 
retrógrado, ultrapassado e reacionário do direito administrativo'. 

À primeira vista, tais colocações assustam os aplicadores do direito, 
em sua cruzada contra as prerrogativas da Administração Pública, basea-
das na necessidade e preservação da supremacia do interesse público, agora 
tidas como resquício de uma concepção reacionária do direito adminis-
trativo, e trazendo uma certa perplexidade. 

Se a Administração Pública, no exercício de suas funções, não pu-
desse usar, por exemplo, de certas prerrogativas de potestade pública, tais 

2  Vide, a respeito, a recente obra de Alexandre Aragão, Daniel Sarmento, Gustavo 
Binenbojm, Humberto Ávila e Paulo Ricardo Schier, intitulada Interesses públicos X 
interesses privados: desconstruindo o principio da supremacia do interesse público. Rio 
de Janeiro: 'Amen Júris, 2005. Bem assim, o artigo de Marçal Justen Filho, intitulado O 
Direito Administrativo Reescrito: problemas do passado e temas atuais. Revista Negócios 
Públicos, Ano 2, n 6.p. 39. 
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como a imperatividade, a exigibilidade e a presunção de legitimidade dos 
seus atos, nem em circunstâncias especiais perfeitamente delineadas pela 
lei, a auto-executoriedade de certas medidas urgentes, então teríamos ver-
dadeiro caos. Ficaríamos com uma sociedade anárquica e desorganizada, e 
os cidadãos ver-se-iam privados de um de seus bens mais preciosos, que é 

mínimo de segurança jurídica indispensável para a vida em sociedade. 
Lembre-se, a propósito, o que diz a Declaração dos Direitos do Homem 
de 1789: 

A liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que 
não prejudique a outrem; assim, a existência dos 
direitos naturais de cada homem só tem por limites 
os que assegurem aos outros membros da sociedade 

gozo desses mesmos direitos. Tais limites só po-
dem ser determinados por lei. (Grifamos). 

Em que pese o extraordinário valor dos citados juristas; em que 
pese detectarmos a verdadeira e extremamente salutar intenção de suas 
argutas proposições, e nos alinharmos com muitas delas, entendemos que, 
no calor do seu entusiasmo, está lavrando uma certa confusão conceitual 
em suas colocações básicas, a qual futuramente poderia engendrar alguns 
equívocos. 

Não se trata de desconstruir a supremacia do interesse público. Bem 
ao contrário, na atual conjuntura nacional, o que é preciso, mais do que 
nunca, é fazer respeitá-la, é integrá-la na defesa dos luminosos objetivos 
fundamentais de nossa Constituição, expressos em seu monumental arti-
go 3°. É delimitá-la com exatidão e com as necessárias cautelas porque, 
por outro lado, como alerta Daniel Sarmento, "a desvalorização total dos 
interesses púbicos diante dos particulares pode conduzir à anarquia e ao 
caos geral, inviabilizando qualquer possibilidade de regulação coativa da 
vida humana em comum"3. 

3  Op.cit., p. 28. 
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É preciso não confundir a supremacia do interesse público — alicer-
ce das estruturas democráticas, pilar do regime jurídico-administrativo — 
com as suas manipulações e desvirtuamentos em prol do autoritarismo 
retrógrado e reacionário de cenas autoridades administrativas. O proble-
ma, pois, não é do princípio: é, antes, de sua aplicação prática. 

Trata-se, isto sim, de reconstruir a noção, situá-la devidamente dentro 
do contexto constitucional, para que possa ser adequadamente defendida e 
aplicada pelo Poder Judiciário, no exercício de seu inafastável controle. 

E é no próprio trabalho teórico desses juristas — que se propõem, 
declaradamente, a desconstruir a noção da supremacia do interesse públi-
co — que vão exsurgir, como demonstraremos a seguir, sólidas bases para 
sua reconstrução, coerentemente com o que de melhor tem produzido a 
respeito a doutrina, no direito nacional e no direito comparado. 
Não se cuida, como à primeira vista poderia parecer, de meras quizilias 
teóricas, com valor puramente abstrato e para simples deleite intelectual. 

A exata compreensão da matéria, a nosso ver, tem, no Brasil de 
hoje, mais do que nunca, uma importância fundamental. 

Para citarmos somente um aspecto emblemático, lembremos o 
momentoso caso da transposição das águas do Rio São Francisco, que 
rem suscitado intensos debates provenientes da conflitualidade de interes-
ses coletivos divergentes de populações inteiras e do posicionamento do 
governo federal, em sua interpretação do interesse público envolvido, que 
quase produz um mártir, através do protesto suicida de um sacerdote. 
Onde estará, afinal, o verdadeiro interesse público: na transposição das 
águas do rio para regiões afetadas pelas secas, ou na sua efetiva revitalização, 
após décadas de degradação ambiental? É uma grande indagação nacional, 
sobre a qual, mais cedo ou mais tarde, o Poder Judiciário terá de posicionar-
se de modo definitivo. 

A supremacia do interesse público no direito administrativo 

Ora, todo o direito administrativo é construído sobre dois pilares 
básicos: a supremacia do interesse público sobre o interesse privado, e a 

30 	 Revista Gestão Pública e Controle. v. 1, n. 2, ago./2006 



indisponibilidade do interesse público. Sobre esses dois pilares é que se 
estruturam, de um lado, as chamadas prerrogativas de potestade pública e, 
de outro, as sujeições de potestade pública, que corporificam o conteúdo 
da atividade administrativa. 

Tais prerrogativas e sujeições só encontram sua única  razão de ser 
em face do interesse público que as justifica. Sem sua existência, perderiam 
qualquer significado, em um Estado Democrático de Direito. Mais ain-
da: na enunciação das regras fundamentais que constituem o conteúdo do 
regime de direito administrativo, umas e outras, prerrogativas e sujeições, 
são indissociáveis, duas faces da mesma vinculação da Administração ao 
interesse público4. 

Quanto mais não fosse, o direito administrativo é dedicado ao es-
tudo das regras que disciplinam o exercício da fitnção administrativa. Se, 
no dizer de Santi Romano, "a função é poder que se exerce, não por inte-
resse próprio, ou exclusivamente próprio, mas sim por interesse de ou-
trem ou por um interesse objetivo"5, a função administrativa está irreme-
diavelmente vinculada a uma finalidade de  interesse público,  do qual é 
ancila e serviente. 

Sem dúvida, as demais funções estatais também são vinculadas ao 
interesse público, pelo qual devem velar. Mas à função administrativa 
incumbe, em nosso ordenamento jurídico, a responsabilidade específica e 
precípua de prover a respeito, em caráter concreto, direto, contínuo, ime- 

Ultimamente, Celso Antonio Bandeira de Mello vem sendo citado insistentemente a 
respeito do assunto, destacando-se apenas seu pensamento quanto às prerrogativas de 
potestade pública, como se, com isso, pretendesse justificar o autoritarismo do direito 
administrativo. Nada mais inexato. Não somente em seu Curso, como em todos os seus 
pronunciamentos públicos em eventos jurídicos, o ilustre mestre é até repetitivo em citar 
Seabra Fagundes e Ruy Cirne Lima, para destacar que a administração pública é a ativid 
ade de quem não é dono, e que se destina a aplicar a lei, de ofício, bem como seu caráter 
serviente do interesse público. 

5  Princípios de Direito Constitucional Geral. São Paulo: Revista dos Tribunais,1977. p. 
145. 
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diato, cotidiano. Cabe à Administração Pública, no seu dia-a-dia, em um 
primeiro momento, interpretar o interesse público, para aplicá-lo às hipó-
teses da realidade viva e dinâmica. Em um segundo momento, cabe ao 
Judiciário, — em um juízo de legalidade, — examinar o preenchimento 
desse conceito jurídico indeterminado, em consonância com as leis e a Cons. 
tituição6. 

Mas, afinal, o que constitui exatamente esse tão invocado interesse 
público, cujo papel se revela tão importante? 

O que não é o interesse público de que tratamos 

Interesse público é um conceito indeterminado, plurissignificativo 
— talvez o mais indeterminado — e por isso mesmo de difícil (mas não 
impossível) definição. 

Podemos começar a situar, entretanto, o que não é o interesse pú-
blico cuja supremacia alicerça o regime jurídico administrativo, e que é 
objeto de nosso estudo. Para isso, damos a palavra a Marçal Justen Filho: 

O interesse público não se confunde com o in-
teresse do Estado, com o interesse do aparato ad-
ministrativo ou do agente público. É imperioso 
tomar consciência de que um interesse é reconhe-
cido como público porque é indisponível, por-
que não pode ser colocado em risco, porque suas 
características exigem a sua promoção de modo 
imperioso. 
Afirma-se que o principio da supremacia e indis-
ponibilidade do interesse público é o alicerce fun-
damental do Direito Público, o que seria sufici-
ente para legitimar as decisões adotadas pelos 
administradores. 

GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo; FERNANDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho 
Administrativo. 8.ed. Madrid: Civitas, 1998. p. 450. 
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Ora, juridicamente, o titular do interesse públi-
co é o povo, a sociedade (no seu todo ou em par-
te). Mas os governantes refugiam-se neste princí-
pio para evitar o controle de seus atos pela socie-
dade. 
Fundamentar decisões no "interesse público" pro-
duz a adesão de todos, elimina a possibilidade de 
crítica. Mais ainda, a invocação do "interesse 
púbico"imuniza as decisões estatais ao controle e 
permite que o governante faça o que ele acha deve 
ser feito, sem a comprovação de ser aquilo, efeti-
vamente, o mais compatível com a democracia e 
com a conveniência coletivo7. 

[Alias, a propósito, lembre-se que por isso mesmo teve a Lei no 
8.666/93 a salutar cautela de exigir, no caso de rescisão contratual "por 
motivo de interesse público" (art. 78, XII), e no da revogação da licitação 
por " razões de interesse público"( art. 49), que a existência de tal interesse 
público seja devidamente justificada, demonstrada sua pertinência, e me-
diante parecer jurídico vinculante]. 

Cristalizou-se, na doutrina administrativa, por influência do direi-
to italiano, a diferenciação entre interesse público primário e interesse pú-

blico secundário°. 

Entre tantas colocações jurídicas a respeito do tema, extremamente 
fartas no direito pátrio como no direito comparado, citaremos por todas 
o excelente resumo de Luís Roberto Barroso9: 

O interesse público primário é a razão de ser do 
Estado, e sintetiza-se nos fins que cabe a ele pro- 

O Direito Administrativo reescrito: problemas do passado e temas atuais. JUSTEN 
FILHO, Marçal. Revista Negócios Públicos, idem, ibidem, p.39. 
Cf. a respeito, GIANNI, Massimo Severo; Milano, Giuffré. Diritto Amministrativo, 
1988, p. 487. 

9  Prefácio â obra Interesses públicos X interesses privados: desconstruindo o princípio da 
supremacia do interesse público, já citada. 
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mover: justiça, segurança e bem-estar social. Es-
tes são os interesses de toda a sociedade. O inte-
resse público secundário é o da pessoa jurídica de 
direito público que seja parte em uma determi-
nada relação jurídica — quer se trate da União, do 
Estado-membro, do Município ou das suas 
autarquias. Em ampla medida, pode ser identifi-
cado como o interesse do erário, que é o de 
maximizar a arrecadação e minimizar as despesas. 
(...) essa distinção não é estranha à ordem jurídi-
ca brasileira. É dela que decorre, por exemplo, a 
conformação constitucional das esferas de atua-
ção do Ministério Público e da Advocacia Públi-
ca. Ao primeiro cabe a defesa do interesse públi-
co primário; à segunda, a do interesse público 
secundário. Aliás, a separação clara dessas duas 
esferas foi uma importante inovação da Consti-
tuição Federal de 1988. É essa diferença conceitual 
entre ambos que justifica, também, a existência 
da ação popular e da ação civil pública, que se 
prestam à tutela dos interesses gerais da socieda-
de, mesmo quando em conflito com interesses 
secundários do ente estatal ou até dos próprios 
governantes. 
O interesse público secundário não é, obviamen-
te, desimportante. Observe-se o exemplo do erá-
rio. Os recursos financeiros provêem os meios para 
a realização do interesse primário, e não é possí-
vel prescindir deles. Sem recursos adequados, o 
Estado não tem capacidade de promover investi-
mentos sociais nem de prestar de maneira ade-
quada os serviços públicos que lhe tocam. Mas, 
naturalmente, em nenhuma hipótese será legíti-
mo sacrificar o interesse público primário com o 
objetivo de satisfazer o secundário. A inversão da 
prioridade seria patente, e nenhuma lógica razoá-
vel poderia sustentá-la (...) 
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O interesse público secundário — i.e, o da pessoa 
jurídica de direito público, o do erário — jamais 
desfrutará de supremacia a priori e abstrata em 
face do interesse particular. 

No mesmo sentido, é a lição de Celso Antonio Bandeira de Mello: 

(...) O Estado, concebido que é para a realização de 
interesses públicos (situação, pois, inteiramente di-
versa da dos particulares), só poderá defender seus 
próprios interesses privados quando, sobre não se 
chocarem com os interesses públicos propriamente 
ditos, coincidam com a realização deles'°. 

Do mesmo autor é a advertência, que deve ser repensada, de que a 
noção de interesse público primário, predominante na doutrina nacional 
e do direito comparado, 

(...) impede que se incida no equívoco muito gra-
ve de supor que o interesse público é exclusiva-
mente um interesse do Estado, engano, este, que 
faz resvalar fácil e natural- mente para a concep-
ção simplista e perigosa de identificá-lo com quais-
quer interesses da entidade que representa o todo 
(isto é, o Estado e demais pessoas de Direito Pú-
blico interno)". 

O que é o interesse público digno de supremacia 

Através dos tempos, o interesse público vem recebendo várias de-
nominações. Aristóteles o chamava de sumo bem comum, 'digno de ser 
amado também por um único indivíduo; porém mais belo e mais divino 

quando referente a povos e cidades'"2. 

1° Curso de Direito Administrativo. São. Paulo: Malheiros, 2006. p. 57. 
" Idem, ibidem, p. 54. 
'2 A Ética. Trad. de Cassio M. Fonseca. Rio de Janeiro: Tecnoprint, p. 22. 
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A doutrina francesa prefere denominá-lo de interesse geral'3. 

Já Rousseau preferia a expressão vontade geral. 

(...) só a vontade geral pode dirigir as forças do 
Estado de acordo com a finalidade de sua insti-
tuição, que é o bem comum, porque, se a oposi-
ção dos interesses particulares tornou necessário 
o estabelecimento das sociedades, foi o acordo 
desses mesmos interesses que o possibilitou. O 
que existe de comum nesses vários interesses for-
ma o liame social e, se não houvesse um ponto 
em que todos os interesses concordassem, nenhu-
ma sociedade poderia existir. Ora, somente com 
base nesse interesse comum é que a sociedade deve 
ser governada'''. 

Muito a propósito, seu tradutor, Lourival Gomes Machado, co-
menta: 

Rousseau avançou na direção certa, na medida 
em que sempre se recusou a reduzir a vontade 
geral à simples concordância (numérica, ou da 
maioria, coincidente ou de opinião) das vontades 
particulares. Para ele, vontade geral só era aquela 
que traduzisse o que há de comum em todas as 
vontades individuais, ou seja, o substrato coleti-
vo das consciênciasn. 

"Cf. DEMICHEL, André. Le Droit Administratif: essai de réflexion théorique. Paris: 
LGDJ, 1978: "O interesse geral não é,portanto, o interesse da comunidade considerada 
como uma entidade distinta daqueles que a compõem e a eles superior; é, mais simples-
mente, um conjunto de necessidades humanas — aquelas às quais o exercício das liberda-
des não provê de maneira adequada, e cuja satisfação, entretanto, condiciona o cumpri-
mento dos destinos individuais"( p. 102, nota 32). 

14  Do contrato social. In: Os Pensadores. São Paulo:Victor Civita, 1973, v. XXIV, p. 49. 
15  Idem, ibidem. 
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Hector Jorge Escola, tendo chegado à conclusão de que o direito 
administrativo tem sua verdadeira razão de ser, seu real fundamento, no 
interesse público, e que, portanto, o direito administrativo não é o direito 
da Administração Pública, e sim, "o direito do interesse público, preten-
dido através da atividade administrativa"16, dedicou uma obra inteira a 
repensar os principais institutos do direito administrativo, praticamente 
reescrevendo seu anterior Compêndio, sob a ótica do interesse público. 
Dele recolhemos a seguinte lição: 

O interesse público não é mais que um querer 
majoritário orientado à obtenção de valores pre-
tendidos, isto é, uma maioria de interesses indi-
viduais coincidentes, que é interesse porque se 
orienta à busca de um valor, proveito ou utilida-
de resultante daquilo sobre o qual recai tal coin-
cidência majoritária, e que é público porque se 
destina a toda a comunidade, como resultado dessa 
maioria coincidente' 7. 

O interesse público — de tal modo — é o resultado 
de um conjunto de interesses individuais com-
partilhados e coincidentes de um grupo majori-
tário de indivíduos, que se destina a toda a co-
munidade como conseqüência dessa maioria, e que 
encontra sua origem no querer axiológico de seus 
indivíduos, aparecendo com um conteúdo con-
creto e determinável, atual, eventual ou potenci-
al, pessoal e direto a respeito deles, que nele po-
dem reconhecer seu próprio querer e sua própria 
valoração, prevalecendo sobre os interesses indi-
viduais que se lhe oponham ou o afetem, os quais 
afasta ou substitui, sem aniquilá-los's. 

16  El interés público como fundamento dei detenho administrativo. Buenos Aires: Depalma, 
1989, p.236. 

"Idem, ibidem, p. 240. 
18  Idem, ibidem, p. 249. 
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O interesse público, pois, é um somatório de interesses individuais 
coincidentes em torno de um bem da vida que significa um valor, provei-

to ou utilidade de ordem moral ou material, que cada pessoa deseja ad-
quirir, conservar ou manter em sua própria esfera de valores. 

Esse interesse passa a ser público, quando dele participam e com-
partilham um tal número de pessoas, componentes de uma comunidade 

determinada, que ele passa a ser também identificado como interesse de 
todo o grupo, ou, pelo menos, como um querer valorativo predominan-
te da comunidade. 

Sem dúvida, pode bem acontecer que uma parcela da comunidade não 
reconheça ou identifique aquele interesse como seu, ou cujo próprio interesse 

se ache, até, em colisão com esse querer valorativo predominante. 

Ora, o interesse público, em uma ordem democrática, não se im-
põe coativamente. Somente prevalece, em relação aos interesses individu-
ais divergentes, com prioridade e predominância, por ser um interesse 
majoritário. 

O interesse público e o interesse individual colidente ou não coin-
cidente são qualitativamente iguais; somente se distinguem 

quantitativamente, por ser o interesse público nada mais que um inte-
resse individual que coincide com o interesse individual da maioria dos 
membros da sociedade. 

Ainda no dizer de Escola, 

Os indivíduos que não reconhecem em um inte-
resse público seu próprio interesse individual, fi-
cam, entretanto, constrangidos a aceitá-lo e até 
contribuir para sua obtenção, porque, formando 
parte da comunidade, aquele querer valorativo 
majoritário lhes é imposto obrigatoriamente so-
bre a base de uma igualdade de possibilidades e 
obrigações, já que outros interesses públicos, em 
que tais indivíduos reconhecem seu próprio inte-
resse individual, são impostos a outros indivídu- 
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os que deles não participam, e assim sucessiva-
mente. 
É, pois, esse princípio de igual distribuição e par-
ticipação nos efeitos, exigências e resultados do 
querer social, com o querer majoritário dos com-
ponentes da comunidade, que dá lugar a sua im-
posição aos indivíduos que do mesmo não parti-
cipam, exteriorizando-se através de um claro sen-
timento de solidariedade e integração sociar. 

Na medida em que o interesse público e o de um particular, em 
uma ordem democrática, são qualitativamente iguais e respeitados, quan-
do o interesse individual é alijado ou substituído pela natural predomi-
nância do interesse público, tem de ser compensado pela perda de seus 
direitos e interesses, mediante sua eqüitativa conversão em outro valor 
equivalente. 

É o que acontece, por exemplo, com o despojamento de uma pro-
priedade particular, mediante desapropriação, para um fim de interesse 
público, em que o direito de propriedade deve ser eqüitativamente con-
vertido na justa indenização constitucionalmente assegurada pelo art. 24, 
inciso XXIV, indenização que, para ser justa, há de possuir um valor ne-
cessariamente equivalente ao do bem expropriado. 

O mesmo ocorre no campo dos contratos administrativos. Pode a 
Administração, unilateralmente, para dar satisfação a um interesse públi-
co relevante, rescindir antecipadamente o contrato celebrado com um 
particular. Mas, como exige o art. 79, §) 2°, da Lei Geral de Licitações 
(n08.666/93), deverá ser integralmente ressarcido de seus prejuízos. 

Também na Lei das Concessões de Serviços Públicos, de n° 8.987/ 
95, é assegurado esse mesmo princípio de equivalência, relativamente à 
encampação do serviço concedido por motivo de interesse público (art.37). 

— Todo o nosso ordenamento jurídico-constitucional, aliás, é 
permeado de dispositivos que consagram tal orientação, tanto que Fabio 

'9  Idem, ibidem, p. 238. 
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Medina Osorio vê, na supremacia do interesse público, um princípio não 
explícito, porém imanente a nossa Constituiçãow. Lembre-se, a propósi-
to, o extraordinário desenvolvimento dispensado pela Carta de 1988 à 
concretização da concepção da função social da propriedade, nos terrenos 
da questão agrária, do desenvolvimento urbano, da proteção ao meio 
ambiente, da proteção ao patrimônio histórico — cultural, e da função 
social da empresa. 

Esse, o real sentido da tão falada supremacia d.o interesse público 
sobre o interesse privado, em uma ordem verdadeiramente democrática, 
consentânea com os superiores princípios de nossa Cana. 

Tal supremacia não decorre, como muitos querem fazer crer, de 
que haja um permanente antagonismo entre o interesse individual e o 
interesse dito público, do qual decorra, necessariamente e sempre, a supe-
rioridade deste sobre aquele. 

Bem ao contrário, como argumenta Hector Escola2' 

O interesse público, de tal maneira, não é de 
entidade superior ao interesse privado, nem existe 
contraposição entre ambos: o interesse público 
só é prevalecente, com respeito ao interesse pri-
vado, só tem prioridade ou predominância, por 
ser um interesse majoritário, que se confunde e 
assimila com o querer valorativo atribuído à co-
munidade. 

Esta prevalência se funda, também, no fato de que o interesse pú-
blico, concebido dessa forma, e como o caracteriza Gordillo, haverá de 
resultar em maiores direitos e benefícios para todos e cada um dos indiví-
duos da comunidade, que, por isso, justamente, aceitam voluntariamente 
aquela predominância, que lhes é vantajosa. 

" Existe uma supremacia do interesse público sobre o privado no direito administrativo? 
Revista de Direito Administrativo, n. 220, p.69-107. 
Op.cit., p.243. 
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Esta prioridade e essa aceitação voluntária não se produzem quando, 
em um suposto interesse público — que já sabemos que, em realidade, não 
é tal, — não é possível reconhecer e distinguir uma maioria de interesses 
individuais, como ocorre quando se apresenta somente como um interesse 
do Estado, da administração, do partido governante, do hierarca, etc. 

Por isso, tem-se sustentado, com razão, que o interesse público no 
qual cada indivíduo não possa encontrar ou identificar sua porção concre-
ta de interesse individual, é uma simples falácia (Gordillo). 

A Constituição como fonte primacial dos interesses públicos 

A Constituição de 1988 consubstanciou vestibularmente no seu 
preâmbulo, nos fundamentos (art. 10, entre os quais avulta, por sua gran-
deza, o da dignidade da pessoa humana, nos objetivos (art. 30), nos 
princípios (art. 4°) e na sua declaração de direitos e garantias fundamentais 
(art. 5°), o grau mais elevado possível de interesses públicos, que devem 
prevalecer sobre todos os demais interesses, públicos e individuais, por-
que neles, conforme doutrina Escola22, "nos é possível reconhecer nosso 
próprio interesse individual, nosso próprio querer e nossa própria valoração, 
com um conteúdo concreto e determinável, atual, eventual ou potencial, 
pessoal e direto". 

Como adequadamente preleciona Juarez Freitas, "O princípio do 
interesse público exige a simultânea subordinação das ações administrati-
vas à dignidade da pessoa humana e o fiel respeito aos direitos fundamen-
tais". 

A propósito, observa Daniel Sarmento, ao sustentar a importância 
do reconhecimento doutrinário da chamada dimensão objetiva dos direi-
tos fundamentais24. 

22  Op.cit., p. 258. 
" FREITAS, Juárez O conteúdo dos atos administrativos e os princípios fundamentais. 

3 ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 34. 
24  Op.cit., p. 82. 
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Como se sabe, a idéia da dimensão objetiva pren-
de-se à visão de que os direitos fundamentais cris-
talizam os valores mais essenciais de uma comu-
nidade política, que devem se irradiar por todo o 
seu ordenamento, e atuar não só como limites, 
mas também como impulso e diretriz para a atu-
ação dos Poderes Públicos. Sob esta ótica, tem-se 
que os direitos fundamentais protegem os bens 
jurídicos mais valiosos, e o dever do Estado não é 
só o de abster-se de ofende-los, mas também o de 
promove-los e salvaguarda-los das ameaças e ofen-
sas provenientes de terceiros. E para um Estado 
que tem como tarefa mais fundamental, por im-
perativo constitucional, a proteção e promoção 
dos direitos fundamentais dos seus cidadãos, a 
garantia destes direitos torna-se também um au-
têntico interesse público. 

Multiplicidade e conflitualidade de interesses públicos 

Na realidade atual, tão rica e complexa, tão mutante e variada, de-
paramos, entretanto, com uma multiplicidade de interesses, igualmente 
públicos, igualmente primários, igualmente dignos de proteção, porém 
que assumem diferentes dimensões. Temos, por exemplo, interesses indi-
viduais também públicos, no mais elevado grau possível, porque corres-
pondentes a direitos fundamentais; temos interesses transindividuais, co-
letivos e difusos, que freqüentemente entram em conflito entre si. Em 
pelo menos três aspectos a Constituição dá, ainda, um caráter biface a 
certos direitos, tornando-os também deveres dos cidadãos: meio ambien-
te, educação e saúde. 

Há, então, uma necessidade extrema de ponderação entre tais inte-
resses, para caracterizar, em cada caso, o que, na feliz expressão de Gustavo 
Binenbojm, constitui, naquele momento, "a busca do melhor interesse 
público", isto é, aquela "solução ótima que realize ao máximo cada um 

dos interesses em jogo"25. 

" Op. cit., p.151. 
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Nesse sentido, em outra oportunidade, escrevemos: 

A vista do quanto exposto, há de depreender-se 
quão complexa e importante é a tarefa da Admi-
nistração Pública, para dar uma exata interpreta-
ção da "vontade geral da sociedade", na satisfação 
diária do interesse público, em um Estado De-
mocrático de Direito alicerçado na satisfação dos 
interesses da coletividade, encarados estes como a 
síntese de interesses individuais coincidentes, que 
devem ser considerados. 
Aí, o preenchimento deste que, por natureza, é o 
mais amplo e plurissignificativo dos conceitos 
indeterminados, há de resultar de um cuidadoso 
trabalho de sopesamento das condições ofereci-
das pela realidade. Nessa avaliação, não deve en-
trar nenhuma dose de discricionariedade do go-
vernante. Será o melhor intérprete aquele que 
melhor se identificar com os legítimos reclamos e 
aspirações sociais de seu tempo, em uma postura 
que nosso ordenamento jurídico exige, como lu-
minoso ponto cardeal de sua atuação (art. 37 da 
Constituição) seja impessoal e descompromissada 
com outros interesses estranhos. 
"Fácil é ver-se que, servindo a invocação do inte-
resse público de ampla e legítima cobertura da 
atuação administrativa, freqüentemente se verifi-
ca um descompasso entre a interpretação gover-
namental e o efetivo interesse da coletividade: 
aquilo que a doutrina denomina conflitualidade 
de interesses. 
"Certamente não queremos referir-nos à conflitua-
lidade que diríamos patológica, consubstanciada no 
chamado desvio de poder, que significa o maior 
descompasso entre o interesse público e o interesse 
do governante. A desconformidade de eventual in-
teresse subjetivo da autoridade administrativa, ex- 
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presso em um ato administrativo, com o interesse 
objetivo cristalizado na edição de uma norma, re-
presenta, por si só, um tema à parte, sobre o qual se 
têm debruçado, de modo inexcedível, os melhores 
autores de direito administrativo. 
"Nossa atenção se volta para outras formas de 
descompasso que ocorrem na atuação de admi-
nistradores bem ou mal intencionados, mais ou 
menos sensíveis, ao procurarem interpretar e rea-
lizar o interesse público a ser satisfeito e atendido 
em determinado momento. Mais precisamente, 
para as situações de declarada conflitualidatle  en-
tre as concepções governamentais do interesse 
público,em que a Administração persegue um 
interesse público real, mas conflitante com ou-
tro, que lhe é superior, por ser a legítima e real 
expressão das aspirações da sociedade brasileira e 
de seus cidadãos. 
Aí, então, cabe ao Judiciário uma tarefa mais de-
licada ainda, a de decidir tal conflitualidade, cer-
tamente inafastável, pois que, conforme vimos, 
aferir e qualificar o interesse público como deter-
minante de uma ação administrativa representa, 
afinal, um juízo de legalidade. 
Há de entender-se, demais disso, que a satisfação 
do interesse público transcende os simples limi-
tes da legalidade, para ir abrigar-se no domínio 
da legitimidade. 
Pois há um interesse público contido e delimita-
do pela Constituição e pela lei, que já corresponde 
à expressão positiva do bem comum26. 

Nesse sentido, cabe-nos invocar um expressivo exemplo, em lapi-

dar decisão do STF, que teve como relator o Min. Celso Mello. Tratou- 

26  BORGES, Alice Gonzalez. Temas do Direito Administrativo Atual. Belo Horizonte: 
FOrum, 2004, p. 199. 
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se de adequada ponderação entre o interesse individual decorrente do di-
reito fundamental de propriedade e o interesse coletivo, constitucional-
mente protegido, da preservação florestal, prevista no art.225, § 4°: 

EMENT A: RECURSO EXTRAORDINÁ-
RIO — ESTAÇÃO ECOLÓGICA — RESERVA 
FLORESTAL NA SERRA DO MAR — 
PATRIMÔNIO NACIONAL (CF, ART. 225, 
PAR.4.) — LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA 
QUE AFETA O CONTEÚDO ECONÔMICO 
DO DIREITO DE PROPRIEDADE — DIREI-
TO DO PROPRIETÁRIO A INDENIZAÇÃO 
— DEVER ESTATAL DE RESSARCIR OS PRE-
JUÍZOS DE ORDEM PATRIMONIAL SOFRI-
DOS PELO PARTICULAR — RÉU NÃO CO-
NHECIDO. — Incumbe ao Poder Público o de-
ver constitucional de proteger a flora e de adotar 
as necessarias medidas que visem a coibir praticas 
lesivas ao equilibrio ambiental. Esse encargo, con-
tudo, não exonera o Estado da obrigação de inde-
nizar os proprietarios cujos imóveis venham a ser 
afetados, em sua potencialidade econômica, pe-
las limitações impostas pela Administração Pú-
blica. — A proteção jurídica dispensada as cober-
turas vegetais que revestem as propriedades imobi-
liarias não impede que o dominus venha a pro-
mover, dentro dos limites autorizados pelo Códi-
go Florestal, o adequado e racional aproveitamento 
economico das arvores nelas existentes. A juris-
prudência do Supremo Tribunal Federal e dos 
Tribunais em geral, tendo presente a garantia 
constitucional que protege o direito de proprie-
dade, firmou-se no sentido de proclamar a plena 
indenizabilidade das matas e revestimentos flo-
restais que recobrem areas dominiais privadas 
objeto de apossamento estatal ou sujeitas a restri-
ções administrativas impostas pelo Poder Públi- 
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co. Precedentes. — A circunstancia de o Estado 
dispor de competência para criar reservas flores-
tais não lhe confere, só por si — considerando-se 
os princípios que tutelam, em nosso sistema 
normativo, o direito de propriedade -, a prerro-
gativa de subtrair-se ao pagamento de indeniza-
ção compensatoria ao particular, quando a ativi-
dade pública, decorrente do exercício de atribui-
ções em tema de direito florestal, impedir ou afe-
tar a valida exploração econômica do imóvel por 
seu proprietario. — A norma inscrita no ART.225, 
PARÁ., da Constituição deve ser interpretada de 
modo harmonioso com o sistema jurídico consa-
grado pelo ordenamento fundamental, 
notadamente com a cláusula que, proclamada 
pelo art. 5., XXII, da Carta Politica, garante e 
assegura o direito de propriedade em todas as suas 
projeções, inclusive aquela concernente a compen-
sação financeira devida pelo Poder Público ao 
proprietario atingido por atos imputaveis a ativi-
dade estatal. O preceito consubstanciado no 
ART.225, PAR. 4., da Carta da Republica, além 
de não haver convertido em bens publicos os imó-
veis particulares abrangidos pelas florestas e pelas 
matas nele referidas (Mata Atlantica, Serra do Mar, 
Floresta Amazonica brasileira), também não im-
pede a utilização, pelos proprios particulares, dos 
recursos naturais existentes naquelas arcas que 
estejam sujeitas ao domínio privado, desde que 
observadas as prescrições legais e respeitadas as 
condições necessarias a preservação ambiental. — 
A ordem constitucional dispensa tutela efetiva ao 
direito de propriedade (CF/88, art. 5., XXII). 
Essa proteção outorgada pela Lei Fundamental 
da Republica estende-se, na abrangencia nor-
mativa de sua incidencia tutelar, ao reconheci-
mento, em favor do dominus, da garantia de com- 
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pensação financeira, sempre que o Estado, medi-
ante atividade que lhe seja juridicamente impu-
tavel, atingir o direito de propriedade em seu 
conteudo economico, ainda que o imóvel parti-
cular afetado pela ação do Poder Público esteja 
localizado em qualquer das amas referidas no art. 
225, PAR. 4., da Constituição. — Direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado: a consagra-
ção constitucional de um tipico direito de tercei-
ra geração (CF, art. 225, caput)"y. 

Reconstruindo a noção de supremacia do interesse público 

Como inicialmente afirmamos, é justamente nas preciosas lições 
dos jovens juristas que se propõem radicalmente a desconstruir o princí-
pio da supremacia do interesse público, que iremos encontrar bases para a 
construção de sua verdadeira concepção, à luz da melhor doutrina e dos 
supremos valores fundamentais de nosso próprio ordenamento jurídico-
constitucional, que não podem ser esquecidos, nem desrespeitados. 

Das lições dos citados autores extrai-se a verdadeira dimensão do 
interesse público, devidamente situada dentro das peculiaridades do 
ordenamento jurídico-constitucional brasileiro, que privilegia os direitos 
fundamentais dos cidadãos e que tem como centro norteador o princípio 
da dignidade da pessoa humana. 

Nesse sentido, além das excelentes colocações doutrinárias que vi-
mos citando, a maior contribuição dos citados autores situa-se na defini-
ção do modo de proceder para a solução da eventual conflitualidade entre 
interesses puramente individuais e as metas coletivas da sociedade como 
um todo. A esse respeito, convergem todos no entendimento muito bem 
sintetizado por Gustavo Binenbojn: 

2' RE 134297 / SP — SÃO PAULO — RECURSO EXTRAORDINÁRIO — Relator(a): 
Min. CELSO DE MELLO. Julgamento: 13/06/1995 órgão Julgador: PRIMEIRA 
TURMA Publicação: DJ 22-09-1995 PP-30597 EMENT VOL-01801-04 PP-
00670. 
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Assim, o melhor interesse público só pode ser 
obtido a partir de um procedimento racional que 
envolve a disciplina constitucional de interesses 
individuais e coletivos específicos, bem como um 
juízo de ponderação que permita a realização de 
todos eles na maior extensão possível . O instru-
mento deste raciocínio ponderativo é o postula-
do da proporcionalidade28. 

A ponderação consiste, pois, em sopesarem-se os interesses acaso 
conflitantes, de modo que se chegue a uma solução ótima, na qual cada 
um deles obtenha a maior realização possível. Já citamos neste trabalho, a 
respeito, um excelente exercício do juízo de ponderação efetuado por 
acórdão do STF, da lavra do Min. Celso Mello, em relação ao interesse 
individual fundado no direito fundamental de propriedade, contraposto 
ao interesse coletivo de defesa do meio ambiente, ambos fortemente pro-
tegidos pelo texto constitucional, mas em que, afinal, prevaleceu o pri-
meiro deles. 

Como já vimos, há numerosos casos, que citamos, no ordenamento 
constitucional, em que o próprio Texto Maior já efetua tal ponderação. 
Mas a realidade viva, a todo momento, põe, ante o legislador, a Adminis-
tração Pública e — insistimos — ante o Judiciário, novos casos concretos 
não previstos, e em que ela se faz necessária29. 

A tarefa é mais simples, na sistemática brasileira, quando o conflito 
abrange direitos fundamentais, cuja prevalência é em princípio ditada pelo 
texto constitucional. Mas nem todos os interesses individuais têm berço 
constitucional; mesmo assim, se faz necessária uma ponderação, na busca 
da plena e efetiva realização do próprio interesse público, em sua real 
dimensão. 

" Op.cit., p. 167. 
29  Cf. a respeito a clássica obra de SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na 

Constituição Federal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000 
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O instrumento ideal para isso é o exercício do princípio de 

proporcionalidade, que se desenvolve em três subprincípios: 

da adequação, que exige que as medidas ado-
tadas pelo Poder Público se mostrem aptas a atin-
gir os objetivos pretendidos; 

da necessidade ou exigibilidade, que impõe a 
verificação da inexistência de meio menos gravoso 
para atingimento dos fins visados; 

proporcionalidade em sentido estrito, que é a 
ponderação entre o ônus imposto e o beneficio 
trazido, para constatar se é justificável a interfe-
rência na esfera dos direitos do cidadão". 

A esse respeito, explana o Ministro Gilmar Mendes, em julgamen-

to recente do STF:3' 

A par dessa vinculação aos direitos fundamentais, 
o princípio da proporcionalidade alcança as de-
nominadas colisões de bens, valores ou princípi-
os constitucionais. Nesse contexto, as exigências 
do princípio da proporcionalidade representam 
um método geral para a solução de conflitos en-
tre princípios, isto é, um conflito entre normas 
que, ao contrário do conflito entre regras, é resol-
vido não pela revogação ou redução teleológica 
de uma das normas conflitantes nem pela expli-
citação de distinto campo de aplicação entre as 
normas, mas antes e tão-somente pela pondera-
ção do peso relativo de cada uma das normas em 
tese aplicáveis e aptas a fundamentar decisões em 
sentidos opostos. Nesta última hipótese, aplica- 

" BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. São Paulo: Sarai-
va, 1996, p. 209. 

3' Ac. do Plenário do STF na Intervenção Federal n0 2915/SP, de 3/02/03. Disponível em 
www.srf gov br /jurisprudenria/nova/jurispr asp  Acesso em abr. 2006. 
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se o princípio da proporcionalidade, para estabe-
lecer ponderações entre distintos bens constitu-
cionais. 
Em síntese, a aplicação do princípio da propor-
cionalidade se dá quando verificada restrição a 
determinado direito fundamental ou um confli-
to entre distintos princípios constitucionais, de 
modo a exigir que se estabeleça o peso relativo de 
cada um dos direitos por meio da aplicação das 
máximas que integram o mencionado princípio 
da proporcionalidade em sentido estrito. Tal como 
já sustentei em estudo sobre a proporcionalidade 
na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 
1.4 há de perquirir-se, na aplicação do princípio 
da proporcionalidade, se, em face do conflito en-
tre dois bens constitucionais contrapostos, o ato 
impugnado afigura-se adequado (isto é, apto para 
produzir o resultado desejado), necessário (isto é, 
insubstituível por outro meio menos gravoso e 
igualmente eficaz) e proporcional em sentido es-
trito ( ou seja, se estabelece uma relação pondera-
da entre o grau de restrição de um princípio e o 
grau de realização do princípio contraposto). 
Registre-se, por oportuno, que o principio da 
proporcionalidade aplica-se a todas as espécies de 
atos dos poderes públicos, de modo que vincula 
o legislador, a administração e o judiciário, tal 
como lembra Canotilho ( Direito Constitucional 
e Teoria da Constituição, Coimbra, Almedina, 22 
ed., p. 264). 

Conclusão 

Entendemos que a noção da supremacia do interesse público, que 

serve de base, juntamente com a da indisponibilidade do interesse públi-

co, para a definição do conteúdo do regime jurídico-administrativo, pre- 
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cisa ser entendida em seu exato sentido, à luz da mais autorizada doutrina 
em torno do tema, ante as modernas tendências democratizantes do di-
reito administrativo; ante o conteúdo da Constituição de 1988; e ante as 
perspectivas histórico-sociológicas da realidade que atravessamos em nos-
so País. 

Essa delimitação do que consideramos como exato sentido da no-
ção (evitamos, propositadamente, a referência à controvertida classifica-
ção como princípio) conduz à necessidade de sua reconstrução, com a 
paralela desconstrução dos equívocos e desvirtuamentos, bem ou mal 
intencionados, a que vem sendo submetida. 

Nesse sentido, procuraremos estabelecer as seguintes colocações, à 
guisa de conclusão: 

O interesse público que serve de base ao direito administrativo é o 
interesse primário, que corresponde à realização dos superiores inte-
resses de toda a coletividade e dos valores fundamentais consagrados 
na Constituição. 

Esse interesse é público, não porque sirva de base para as atividades 
próprias do Estado, ou porque este o invoque como razão de agir, 
mas, sim, na exata medida em que coincida com o querer majoritário 
de toda a comunidade, servindo de elo, como queria Rousseau, para a 
congregação das vontades individuais em torno dos objetivos comuns 

de uma sociedade democrática organizada. 

A noção de interesse público não se contrapõe aos interesses indivi- 
duais dos integrantes da sociedade. Bem ao contrário, somente se 
tem um verdadeiro interesse público, no exato sentido jurídico do 
termo, quando representa um verdadeiro somatório dos interesses 
dos indivíduos que nele encontram a projeção de suas próprias aspi-
rações. O verdadeiro interesse público é indissociável dos interesses 
que o compõem. Como acertadamente diz Humberto Avila, "o inte-
resse privado e o interesse público estão de tal forma instituídos pela 
Constituição brasileira, que não podem ser separadamente descritos 
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na análise da atividade estatal e de seus fins. Elementos privados estão 
incluídos nos próprios fins do Estado ( p. ex. preâmbulo e direitos 
fundamentais)". Ou, como resume Gustavo Binenbojn, "a satisfação 
de um representa igualmente o sucesso do outro"32. 

Bem pode dar-se o caso — e isto freqüentemente ocorre — de que o 
verdadeiro interesse público só possa encontrar adequada realização 
através da realização do interesse de um único indivíduo. Pois, como 
doutrina Luís Roberto Barroso, "o interesse público se realiza quan-
do o Estado cumpre satisfatoriamente o seu papel, mesmo que em 
relação um único particular»33. 

Quando o direito administrativo faz da supremacia do interesse pú- 
blico — isto é, a habitual ( mas não absoluta. nem eterna)  prevalência 
do querer valorativo majoritário dos integrantes da sociedade — o 
(único) fundamento e justificativa para o exercício das chamadas prer-
rogativas de potestade pública, é para manter o mínimo de estabili-
dade e ordem necessárias para a vida em sociedade. 

O moderno direito administrativo das ordens verdadeiramente de-
mocráticas reconhece, respeita e protege, com adequadas medidas com-
pensatórias, o interesse individual que legitimamente se contraponha 
ao interesse da maioria da sociedade, tal como estabelecido na Consti-
tuição e nas leis. Às vezes, o interesse da coletividade vem a deman-
dar, do cidadão, um sacrificio de direitos. Tal somente pode ocorrer 
quando haja previsão legal, mediante cuidadosa e fundamentada mo-
tivação, e com a conversão final do direito sacrificado em justa inde-
nização. 

A Constituição Brasileira consagrou os direitos fundamentais como a 
projeção normativa de valores morais superiores ao próprio Estado, 
de aplicabilidade imediata, consubstanciados como cláusulas pétreas 

32  Op. cit., p. 141. 
" Op. cit., p. XV. 
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contra a ação do próprio constituinte derivado. Constitui, assim, o 
grau mais elevado possível de interesses públicos, que devem, em re-
gra, prevalecer sobre todos os demais interesses, públicos e indivi-
duais. 

Entretanto, a complexidade da vida atual leva ao surgimento de uma 
multiplicidade de interesses igualmente agasalhados na proteção cons-
titucional, que às vezes entram em conflitualidade. 

Nesses casos, há que sopesá-los, na busca da realização do melhor 
interesse público, otimizando soluções que resguardem ao máximo 
possível a inteireza de cada um dos interesses postos em confronto 
pelas exigências da realidade. 

Para tanto, haverá que recorrer-se à justa e imparcial ponderação entre 
os diversos interesses, norteada pela obediência ao princípio da 
proporcionalidade. Releva de importância, para o pleno conhecimen-
to e esclarecimento dos interesses e dos fatos em jogo, levando à for-
mulação dos juízos de ponderação adequados, a participação do cida-
dão, constitucionalmente consagrada, não só individualmente como 
na qualidade de membro da coletividade, na defesa dos interesses co-
letivos e difusos da sociedade. 

A tarefa decisória, extremamente delicada, compete ao legislador e à 
Administração Pública, em um primeiro momento, mas sobretudo 
ao Poder Judiciário, a quem cabe, em decisão final, o juízo de ponde-
ração que preencha em definitivo o conceito indeterminado do inte-
resse público — no caso, o do melhor interesse público a prevalecer, 
em benefício de toda a coletividade. 
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LIMITES DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE 
À DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA 

Antônio Carlos Carusol 

Resumo 

O texto trata de questão espinhosa para os aplicadores do Direito no 
Brasil: delimitar o campo de exame de um ato administrativo ou de uma 
lei, tendo por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
A opção por uma análise fundada nos princípios ordenadores do sistema 
jurídico brasileiro permitiu um acompanhamento seguro do desenvolvi-
mento do tema, um pensar lógico que só foi possível graças à interpreta-
ção sistemática, considerando-se como tal o entrelaçamento entre as nor-
mas jurídicas no sentido amplo. 

Introdução 

O Direito brasileiro, a partir da promulgação da Constituição de 1988, 
passou por profundas transformações, pois, como se sabe, na vigência das 
constituições anteriores, não foram poucas as vezes em que o PoderJudiciário 
decidiu contrariamente a um pedido fundamentado em princípio. Em nossa 
cultura jurídica não se via com bons olhos argumentos principiológicos, ha-
vendo significativa corrente doutrinária que alegava não ser possível funda-
mentar uma decisão baseado, apenas, em princípio. 

A opção do constituinte de 88, pelo reconhecimento da importân-
cia dos princípios para uma interpretação jurídica, tornou-se clara quando 
dedicou a eles vários dispositivos da Constituição Federal, sendo responsá-
vel pela mudança de mentalidade que ocorreu com os operadores do Di-
reito. O advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, aliado aos ditames da 
Lei de Improbidade Administrativa, contribuiu sobremaneira para refor- 

' Presidente do Tribunal de Contas do Município de São Paulo. 
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çar o entendimento de que a aplicação correta dos princípios garante a 
atuação do agente e facilita a vida de quem, por dever de officio, deve 
fiscalizar seus atos. 

Importância dos Princípios 

Princípios são instrumentos de trabalho do intérprete. Estão para o 
Direito como a tabuada está para o cálculo aritmético. Da mesma forma 
que se torna impossível estudar cálculo, sem conhecer tabuada, torna-se 
indispensável para o raciocínio lógico do aplicador do Direito o conheci-
mento dos contornos semânticos dos princípios que o regem. Será tanto 
mais legítima uma interpretação, quanto mais guardar respeito aos man-
damentos principiológicos, pois deles retirará sua legitimidade. A contra-
rio sensu, será ilegítima toda interpretação que se afaste deles porque pro-
piciará o casuísmo que, por ser arbitrário, será fator de insegurança. 

Princípios do Estado de Direito 

a) Segurança Jurídica 

Diz-nos Hanna Arendt, em sua célebre obra, A Condição Huma-
na, que "o Estado se justifica se e enquanto garante a segurança das rela-
ções jurídicas. Quando se descuida desse papel, contribui enormemente 
para o descrédito das instituições, porta aberta para a desobediência civil", 
vale dizer, a única razão que justifica a existência do Estado é a garantia de 
seus administrados, porque foi criado unicamente para garantir a seguran-
ça das relações jurídicas. Essa é a razão pela qual o ordenamento jurídico 
brasileiro prevê a possibilidade de propositura de ação para responsabili-
zar o Estado por danos decorrentes de insegurança coletiva, como por 
exemplo um tiro de bala perdida. 

É nessa máxima principiológica que se baseia o intérprete quando 
analisa uma norma jurídica, pois qualquer conclusão que contrarie o prin-
cípio mencionado estará em desacordo com o Estado de Direito. 
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Anote-se que tal princípio não se aplica apenas ao Direito Público, 
mas a todas as relações jurídicas que ocorram em um determinado siste-
ma. É desse raciocínio que advêm as normas cogentes, também chamadas 
normas de ordem pública, que se caracterizam como eventuais interferên-
cias do Estado no querer dos particulares, com o objetivo de restaurar a 
ordem pública e a paz social. É esse o caso do dever de alimentar, de 
respeitar a metade indisponível no Direito Sucessório, de pagar salário no 
Direito do Trabalho etc. 

Conclusão: segurança jurídica é o mais importante princípio do 
Estado de Direito, no dizer de alguns autores. Um sobreprincípio. 

b) Bilateralidade das Normas 

"Estado de Direito é aquele que faz as leis e a elas se submete". É 
com essa fala que Celso Antônio Bandeira de Mello sintetiza a bilateralidade 
das normas, vale dizer, será tanto mais legítimo o Estado, quanto mais 
respeitar as regras que criou, pois o mínimo que espera a sociedade civil é 
não ter no próprio Estado um fator de insegurança. 

Promover a bilateralidade significa tranqüilizar a população de que 
as regras do jogo são válidas para os dois lados, governantes e governados. 
Qualquer ação em sentido contrário tende a enfraquecer as instituições. 

Princípio do Direito Público: legalidade restrita 

Diferentemente da legalidade ampla, aplicada ao Direito Privado, 
na qual tudo o que não for proibido será permitido; a legalidade restrita 
exige estrito cumprimento do que dispõe a lei. Ou seja, o agente público 
só pode fazer o que a lei determina. 

O que não se reconhecia antes no Brasil é a conotação ampla atri-
buída à palavra lei que, na sua generalidade, corresponde ao conceito de 
ordenamento jurídico. 

É evidente que, nesse sentido, o raciocínio se inicia pelos princípi-
os. Assim, pensar a legalidade, seja ampla, seja restrita, não autoriza o 
intérprete a ignorar os princípios ordenadores do Estado de Direito. 
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É essa a conotação possível para a legalidade, qualquer que seja sua 
espécie. Tratando-se de Direito Público, a legalidade restrita não pode 
prescindir de sua fundamentação principiológica, única capaz de respon-
der aos ditames humanizados do Direito moderno que privilegia o Esta-
do-sociedade em detrimento do Estado-poder. 

Princípios do Direito Administrativo 

Dois são os princípios do Direito Administrativo: supremacia do 
interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse públi-
co. Esses princípios são contrastados pela razoabilidade de sua aplicação 
que deve ser realizada de forma a considerar os dois pólos da relação, 
afastando-se da postura de Estado arbitrário, para o qual o povo era só 
um meio para alcançar o bem-estar do governante. 

É oportuno lembrar que foi essa mentalidade o estopim para a 
Revolução Francesa, em 1789, marco histórico para o fim do governo 
monárquico naquele país europeu. 

Na dependência do regime adotado por um país, são traçados os 
contornos para a aplicação dos princípios mencionados: na autocracia, 
regime oposto à democracia, o governante centraliza o poder e por isso a 
amplitude do que é considerado interesse público se agiganta porque se 
confunde com o interesse de quem ocupa o poder; na democracia, com a 
separação das funções do Estado, entre outras premissas está, por exem-
plo, o dever de indenizar o proprietário do imóvel que sofreu necessária 
desapropriação. 

Os limites à supremacia do interesse público sobre o privado se 
submetem a contornos de razoabilidade das decisões a serem tomadas. 

Princípios da Administração Pública 

Entendendo-se o termo Administração Pública como função ad-
ministrativa, típica para órgãos de natureza administrativa e atípica para 
os demais, esses princípios permeiam as atividades de todos os órgãos de 
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Poder, pois, como já dito, "os três poderes desempenham as três funções, 
típica para um e atípica para os outros dois" (Maquiavel). 

Constata-se, da leitura do Texto Constitucional, que nele estão ex-
pressos os onze princípios ordenadores da atividade administrativa, dos 
quais nos ocuparemos no decorrer desta exposição, dando ênfase ao al-
cance da razoabilidade e da proporcionalidade. 

a) Legalidade e Legitimidade 

Sem ignorar ser o campo de atuação da atividade estatal, em qual-
quer de suas três funções, circunscrito pela legalidade restrita, onde "só o 
que a lei expressamente autoriza é que pode ser feito", a distinção entre 
legalidade e legitimidade, feita no capta do artigo 70, definiu para o intér-
prete a mens legislatoris, demonstrando que já não bastava ser legal, fazia-
se necessário ser legítimo, o que leva à conclusão de que o plano formal da 
norma perdia espaço para o plano material. Era a secundarização do 
positivismo lógico que por tantos anos norteou os bancos acadêmicos 
brasileiros, caracterizado pela total e irrestrita obediência à fria letra da lei. 
Iniciava-se a era da humanização do Direito. Valores sociais sobrepunham-
se aos dogmas jurídicos, surgindo decisões inovadoras quanto a esse as-
pecto, como as prolatadas por Eliezer Rosa, Juiz no Estado do Rio de 
Janeiro, na década de 80, que libertou um condenado por pequenos fur-
tos para que visse o nascimento de seu primeiro filho, incitando-o a dar-
lhe o exemplo de uma vida com liberdade, o que só seria possível, se se 
afastasse do caminho que trilhara até então. 

A legalidade restrita passava pelo crivo da legitimidade. Seria legíti-
mo tudo que estivesse de acordo com os princípios ordenadores do siste-
ma. A redação do artigo 102 da Lei Maior confirma tal raciocínio, pois 
estabelece que o campo de atuação da mais alta Corte do país é o da 
legitimidade, ou seja, a declaração de inconstitucionalidade de uma nor-
ma atinge o plano da eficácia, fulminando-a em sua essência. Para Celso 
Antônio Bandeira de Mello, em seu extraordinário "Curso de Direito 
Administrativo", ofender a um principio é muito mais grave que ofender 
a uma norma, entendendo-se como tal as leis e os atos administrativos. 
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Com o mesmo pensar, juntam-se ao renomado jurista Roque An-
tônio Carrazza, em seu "Princípios Constitucionais Tributários' e Geral-
do Ataliba no clássico "República e Constituição", para quem princípio 
funciona como "a pedra de toque do sistema". O vasto conhecimento 
jurídico que sempre demonstraram e a defesa ardorosa dos princípios como 
instrumento de reflexão no processo interpretativo fizeram desses autores 
referência para o estudo do Direito Público no Brasil. 

b) Moralidade e Probidade 

A moralidade, tida por muitos anos como expressão que não pode-
ria ser aplicada ao Direito, porque para alguns autores se ocuparia de con-
ceitos morais, foi erigida à condição de princípio da Administração Pú-
blica pelo artigo 37 da Lei Maior, que não deixa dúvida quanto à conotação 
jurídica que lhe foi dada. Imoral, para o Direito, passou a ser toda situa-
ção que contrarie a esse princípio, cabendo distinção entre moralidade e 
probidade, atributo pessoal do agente, princípio que aquilata o grau de 
honestidade de um agente público. 

A propósito, é importante lembrar que a Lei de Improbidade Ad-
ministrativa, ao tipificar condutas ímprobas, contempla três modalida-
des: aquela que se configura pela prática de ato que cause dano ao Erário, 
por enriquecimento ilícito ou ofensa aos princípios da Administração 
Pública. 

Como se vê, a lei foi além do conceito de probidade como sinôni-
mo de honestidade, pois na primeira e na última hipótese é possível falar 
em dano ao Erário, sem que a conduta do agente tenha sido desonesta. O 
elastério dado ao termo em questão exigirá maior atenção de um magis-
trado que, chamado a se pronunciar sobre acusação de improbidade, po-
derá ver-se às voltas com a necessidade de aplicar juízo discricionário, fun-
dado na razoabilidade e na proporcionalidade para bem cumprir seu mis-
ter de julgar, sem praticar arbítrio, pois não poderá tratar em seu julga-
mento pessoa que causou dano ao Erário, por exemplo, por imperícia, da 
mesma forma que trataria a quem o fizesse por comprovada má-fé. 
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Economicidade 

A esse princípio atribuiu o constituinte a função de vetor dos gas-
tos públicos. Em plena era da informática, nada justifica compras por 
valores acima dos de mercado, embora seja fato que a burocracia, muitas 
vezes, engessa a Administração, quanto à pesquisa de preços. 

A Constituição atribuiu aos Tribunais de Contas de todo o Brasil a 
competência para aferir a economicidade dos gastos públicos, o que só 
poderá ocorrer respeitados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 
Vale dizer: a determinação constitucional do exame desse principio pelas 
Cortes de Contas permite afirmar que razoabilidade e proporcionalidade 
são vetores importantíssimos na verificação da economicidade, não sendo 
possível circunscrevê-los apenas ao controle interno, como querem al-
guns doutrinadores, afinal princípios são universais, estando a exigir que 
sua apreciação não ocorra apenas sob a ótica interna de quem praticou o 
ato, ou seja, não se pode limitá-la à discricionariedade do agente, impe-
dindo sua aferição por outro Poder. 

Publicidade 

Temas dos mais importantes para a segurança jurídica, princípio-
mor do Estado de Direito, sendo termômetro do grau de respeito às leis 
por quem age em nome do povo, a publicidade está para a democracia 
como a razoabilidade está para o interesse público. Assim como sem pu-
blicidade não há segurança de que as regras do jogo serão mantidas, sem 
razoabilidade não se pode afirmar que houve empenho do agente na bus-
ca da melhor solução para o interesse público, prevista como um dos 
vetores das condutas discricionárias. 

É garantia de segurança jurídica tornar públicos os atos praticados 
no exercício da função estatal. A menos que indispensável à garantia de 
valores que se sobreponham à regra, não se pode falar de segredos no 
desempenho de atividades que são de interesse de toda a sociedade. Por 
isso o dever de publicar a sentença, a lei e todos os atos administrativos, 
independentemente do poder que os edite. 
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Distinguem-se as práticas de natureza sociológica que antecedem as 
jurídicas pela publicação, pois para o Direito a existência da norma só 
ocorre a partir do momento de sua publicação no Diário Oficial, exigên-
cia feita, por exemplo, na Lei n° 8666/93, para dar ciência à população da 
instauração de procedimento licitatório que, em princípio, é de interesse 
de toda a sociedade, sendo a publicidade do edital fator de legitimidade 
indispensável ao procedimento mencionado. 

Impessoalidade 

É exigência constitucional e legal que agentes públicos adotem no 
seu mister condutas impessoais. Essa é a razão, por exemplo, do princípio 
da imparcialidade do juiz no processo, sob pena de ser suscitado o inci-
dente de suspeição. O mesmo se aplica a qualquer agente, independente-
mente do órgão em que trabalhe. Relações personalizadas geram desvio 
de finalidade, viciando a produção jurídica que delas resultar, indepen-
dentemente do órgão de Poder que a realize. 

Celso Antônio Bandeira de Mello é que nos ensina que a finalidade 
é da norma, sendo sempre pública. Por isso, desviar-se dela compromete 
irremediavelmente o ato, a lei ou a sentença, o que exige sua retirada do 
sistema. 

Eficiência 

Tornar eficiente significa maximizar a potencialidade de trabalho 
dos agentes públicos. Por isso a existência de previsão constitucional de 
oferecimento de cursos visando à atualização de servidores públicos feita 
pela Emenda Constitucional n° 19/98, que institui a escola de Adminis-
tração Pública, cujo objetivo é promover a capacitação dos mesmos. 

Registre-se, por oportuno, que o Decreto-lei n° 200/67 já se referia 
à eficiência como otimização, razão pela qual é possível afirmar que, des-
de o ano da edição do referido decreto, o princípio da eficiência já era 
visto pelo legislador como meio para alcançar os melhores resultados na 
administração da coisa pública. 
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Motivação 

Há menos de uma década, havia significativa doutrina adminis-
trativista em nosso país que defendia a tese de que os atos, ditos de impé-
rio, não deveriam ser motivados. Após muitos debates, esse pensar limi-
tou-se aos atos discricionários. Hoje, tal tese não mais se sustenta e não 
são poucos os julgados que corroboram o entendimento corrente de que 
motivar é dever de quem age em nome de outrem. 

A inserção do princípio referido no capítulo destinado ao Poder 
Judiciário permitiu equivocada interpretação topográfica que pode ter dado 
causa à discussão acadêmica que se instaurou, só se dissipando com a 
manifestação do STF no sentido de que, embora escrita no capítulo des-
tinado ao Poder Judiciário, a motivação é princípio universal, exigido de 
todos os poderes, no exercício de suas funções, sejam típicas ou atípicas. 

Motivar é dizer o porquê da conduta praticada, requisito de legiti-
midade para a atuação de quem, em nome de outrem, exerce o Poder. 

Razoabilidade e Proporcionalidade 

A exemplo das escolas de Direito nos países europeus, especialmente 
na França, a teoria humanista veio para a Constituição Brasileira sob a forma 
de Emenda, a de número 45, promulgada em dezembro de 2004, que mu-
dou o status dos tratados relativos à dignidade da pessoa humana, antes com 
natureza de lei ordinária, hoje, com natureza de Emenda Constitucional, con-
forme preceitua o 1§ 3° do artigo 5° da Constituição Federal. 

Não se limitou a referida Emenda a tratar de tão nobre questão. 
Fez explícitos, nos artigos 5°, DOWIll e 93, XIII, respectivamente, os 
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os únicos que, até então, 
eram tidos por doutrinários em nosso país, embora já previstos no 
ordenamento infraconstitucional, no artigo 2° da Lei n° 9.784/99. 

Vive o Ordenamento Jurídico Brasileiro uma nova era, aquela que 
privilegia a razoabilidade da conduta do homem público, de quem não se 
pretende atitudes sobre-humanas, mas de quem se espera o senso de ad-
ministrador do interesse público em doses suficientes para geri-lo. 
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Acredita-se que a lógica do razoável deve nortear sua conduta, ca-
bendo-lhe o dever de buscar soluções razoáveis quando, diante do caso 
concreto, tiver de decidir entre o meramente legal, quando se considera o 
formal, e o legítimo, sempre permeado de uma dose de discricionariedade. 
Afinal "discricionariedade é margem de liberdade dada pela lei ao admi-
nistrador para que, diante do caso concreto, encontre a melhor solução 
para o interesse público, segundo critérios estabelecidos pela própria lei". 
Registre-se que esses critérios são conveniência e oportunidade adminis-
trativas. 

Para muitos autores, razoabilidade é sinônimo de proporcionalidade. 
Contudo, o estudo do étimo das duas palavras conduz a raciocínio diverso: 
proporção é conceito aritmético. Poderia, quando muito, ser visto como um 
numeral fracionário, morfologicamente falando; razão é conceito de cunho 
psicológico porque cobra a noção de equilíbrio de quem, em nome do Esta-
do, compromete-se a bem gerir os interesses da sociedade. 

Pelas considerações feitas, chega-se à conclusão de que a aplicação 
desses princípios não é possível nos atos vinculados, porque a margem de 
liberdade que se faz necessária para juizos de razoabilidade e de 
proporcionalidade não se faz presente nos atos referidos. 

A contrario sensu, é da essência da discricionariedade a concreta apre-
ciação, por parte do agente, da situação que lhe é submetida, cabendo-lhe, 
como previsto unanimemente pela doutrina, buscar a melhor solução 
para o interesse público. 

Do Interesse Público 

Nesse ponto da exposição vale discorrer sobre interesse público, 
considerando-se como tal o que é bom para toda a sociedade. Essa assertiva 
só será válida se não excluir uma só pessoa, independentemente de sua 
condição. Afinal, a Constituição é expressa quando estabelece em seu ar-
tigo 50 que não haverá distinção em razão de sexo, cor, idade. É esse 
pensar que autoriza o emprego dos princípios mencionados, quando do 
exame discricionário de uma situação cuja decisão esteja a exigir a perícia 
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do agente chamado a colaborar com a sociedade civil, que lhe atribuiu 
competência para sopesar razoavelmente o interesse público, aplicando na 
medida certa (proporcionalmente) seu senso de administrador, delimita-
do por todos os princípios ordenadores da atividade administrativa. 

É essa delimitação, prevista na Constituição Bra-
sileira, que autoriza o intérprete a afirmar não ser 
possível a prática de atos contrários ao interesse 
público, sem que se torne nítido o arbítrio prati-
cado. A propósito, vale lembrar a sempre oportu-
na fala de Celso Antônio Bandeira de Mello: 
"quando, a pretexto de ser discricionário, o agen-
te afastar-se da finalidade pública da norma sua 
conduta será arbitrária". Vale dizer, não será a ado-
ção de conduta com base na razoabilidade, com 
aplicação proporcional de medidas necessárias à 
melhor solução para o interesse público, que 
maculará o ato, porquanto o uso dos dois princí-
pios mencionados está delimitados pelos outros 
princípios dos quais nos ocupamos no corpo des-
te trabalho. 

Ante as reflexões que embasaram o raciocínio exposto, conclui-se 
que a utilização de condutas com base na razoabilidade e na 
proporcionalidade oferece para o agente subsídios capazes de humanizar 
suas decisões, reforçando seu campo de atuação no exame de atos discrici-
onários. 

Dos Limites ao Controle Externo dos Atos Discricionários 

Para o estudioso do Direito, é indispensável a distinção entre a con-
duta legal e ilegal. A primeira é permitida; a segunda, proibida. Proibida 
não só para o particular, administrado, mas especialmente para o admi-
nistrador, aquele que detém o poder, por conta de uma competência que 
lhe foi outorgada e que, por isso mesmo, não lhe dá o direito de se valer 
do cargo para agredir o Ordenamento Jurídico que jurou respeitar, por 
ocasião de sua posse. 
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São inúmeros os exemplos que a história brasileira, ao longo dos 
quinhentos anos do descobrimento do Brasil, tem registrado. Confira-se, 
a propósito, no passado: o verdadeiro genocídio praticado durante a guer-
ra do Paraguai; no presente: a retenção dos ativos financeiros da sociedade 
brasileira, por ocasião do Plano Collor. Nos exemplos citados faltou res-
peito ao princípio vetor da função pública que é a legalidade restrita. Esse 
princípio estatui, como já visto, que "só o que a lei expressamente autori-
ze é que pode ser feito". 

A expressa autorização é fator de segurança. Segurança jurídica, o 
mais importante princípio dentro do Estado de Direito, como já visto no 
item III. Assim, condutas de agentes públicos, que não estejam expressa-
mente autorizadas pelo ordenamento jurídico, são atentatórias à demo-
cracia e, conseqüentemente, colocam em risco a segurança das Institui-
ções, representando perigo para os alicerces do Estado de Direito, que não 
combina com incerteza Isso leva à conclusão de que não se pode mudar 
as regras do jogo depois de iniciada a partida. 

As práticas mencionadas, quer freqüentes, quer eventuais, certamente 
são arbitrárias, não sendo encontradas em países evoluídos politicamente, 
porque a sociedade civil se mantém vigilante. 

Do exposto, conclui-se que o campo de atuação do agente está 
limitado de forma expressa pela lei, no sentido já visto no item VI. Qual-
quer conduta contrária a essa premissa afronta o ordenamento jurídico, 
ensejando, no Brasil, o rigor da aplicação dos ditames da Lei de Impro-
bidade Administrativa, promulgada a partir do mandamento constituci-
onal contido no § 40 do artigo 37 da Constituição Federal, dispositivo 
que tipifica condutas ímprobas eventualmente praticadas por agentes pú-
blicos, sendo o dispositivo de maior efeito coercitivo em todo o sistema 
jurídico brasileiro, porque prevê os quatro tipos de sanções: penal, civil, 
administrativa e política. Essa última, como pena principal, ensejando a 
formação de um tribunal político, no qual será aplicado o impeachment 
aos agentes políticos que infringirem o princípio da Probidade Adminis-
trativa. 
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Assim, a legitimidade de uma conduta pública não depende apenas 
da legalidade, entendendo-se como tal a satisfação do plano formal da 
norma representado, simplesmente, pelo que está escrito, mas, e especial-
mente, pela adequação da conduta pública aos fins a que se destina, os 
quais, por sua vez, jamais poderão promover transtornos à sociedade ci-
vil, para quem o Estado deve existir como fator de segurança, não de 
insegurança. É esse o pensamento norteador da doutrina majoritária, pois: 
"Estado de Direito não combina com incerteza" (Rui Cirne Lima). 

Do exposto, verifica-se que o ordenamento jurídico brasileiro defi-
niu, especialmente, por meio dos diplomas normativos mencionados, 
condutas arbitrárias, ilícitas e, portanto, passíveis de sanção. 

Passemos ao estudo das condutas licitamente praticadas pelos agen-
tes públicos, as quais trarão à colação o divisor de águas entre arbitrarieda-
de e discricionariedade. A primeira, como já visto, é a negação do Direito, 
existe no campo da ilicitude e deve ser punida, sob pena de contribuir 
para o descrédito das instituições. A segunda, discricionariedade, prima 
pela total submissão do agente à lei, podendo ser entendida a partir da 
seguinte definição: "é margem de liberdade dada pela lei ao administra-
dor, para que, diante do caso concreto, encontre a melhor solução para o 
interesse público, segundo critérios estabelecidos pela própria lei". 

A falta de um estudo sistemático tem causado transtornos para os 
estudiosos do Direito, quanto à delimitação do conceito de 
discricionariedade. Há, entre outras, a assertiva equivocada de que 
discricionariedade só ocorre no Poder Executivo. A falha, nesse caso, de-
pende de uma melhor compreensão do que seja função típica e atípica, 
pois o domínio desse raciocínio fez perceber claramente o equívoco. 

Como já visto, há discricionariedade nos três Poderes, sendo con-
duta típica para o Executivo e atípica para o Judiciário e Legislativo. As-
sim, quando o Congresso Nacional autoriza o Pesidente da República a 
ausentar-se do país, por mais de quinze dias, pratica conduta discricioná-
ria. Esse exemplo é muito útil para que se perceba a importância da 
razoabilidade porque, certamente, não será possível autorizar o mais alto 
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mandatário da nação a realizar viagens muito freqüentes porque sua atua-
ção como chefe de governo seria prejudicada. O mesmo pode ser dito 
quanto ao referendo do Estado de Defesa ou à instauração de uma CPI. 
Já o juízo de admissibilidade de um recurso pelo Poder Judiciário, por 
exemplo, bem como a concessão de liminar, têm natureza discricionária, 
porque dependem do exame de caso concreto, como visto no próprio 
conceito de discricionariedade. Aliás, é por isso que há discricionariedade, 
ela decorre sempre da total impossibilidade que tem a lei de analisar cada 
caso. Se isso fosse possível não haveria discricionariedade, pois todos os 
atos seriam vinculados, o que certamente tornaria as condutas públicas 
mais objetivas. 

Sabendo que isso não seria possível é que a lei traçou parâmetros 
para a conduta do agente, que jamais poderá se afastar da finalidade públi-
ca, sob pena de arbítrio. 

Os parâmetros mencionados são: critério de conveniência e critério 
de oportunidade. Registre-se que a conveniência e a oportunidade devem 
atender ao interesse público, entendendo-se como tal a conduta frgah 
impessoaL voltada para o bem-estar coletivo, que seja bom para a soci-
edade, não para satisfazer apenas o interesse do agente. Desse raciocínio 
advém a certeza de que atitudes que primem pela pessoalidade são arbitrá-
rias, padecendo, por isso, do vício de desvio de poder. 

O controle dessa conduta se faz principalmente por meio do prin-
cípio da impessoalidade e do juízo de razoabilidade, pois não se pode 
exigir de um homem público, por exemplo, que deixe de se relacionar 
com pessoas, de ter amigos. O que se cobra dele é o bom senso de infor-
mar ao Estado que sua relação pessoal inviabiliza, por exemplo, presidir o 
julgamento de seu amigo acusado de improbidade. 

Da Atuação dos Tribunais de Contas 

Como demonstrado no corpo deste trabalho, emitir juízo de 
razoabilidade e de proporcionalidade é obrigação constitucional de todo 
agente que tem sob sua responsabilidade produzir respostas jurídicas so- 
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bre questões que lhe são confiadas pela Lei Maior, em um momento 
histórico que se dá preferência aos princípios porque o tempo do Estado 
dogmático cedeu lugar ao Estado Social que privilegia o homem, exigin-
do das Instituições a adequação necessária para que se possa caminhar na 
busca do ápice do exercício de uma cidadania que só será plena, quando 
governantes e governados se derem as mãos na difícil tarefa de construir 
este gigante Brasil. 
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O CONTRATO DE GESTÃO ANTECEDENTE À 
QUALIFICAÇÃO DAS AGÊNCIAS EXECUTIVAS 

Alzemeri Martins Ribeiro de Britto* 

Resumo 

O trabalho caracteriza o princípio constitucional da eficiência, bem como 
a concepção da Administração Pública consensual, como agregadas à 
moderna noção de negócios jurídicos administrativos. Analisa detidamente 
e com espírito crítico as agências executivas criadas pela reforma adminis-
trativa de 1998. Salienta a inversão verificada com a sua previsão por 
decreto do Executivo, sua instituição por lei posterior, e só mais tarde a 
prescrição, através de emenda constitucional, do "contrato" ampliador da 
autonomia das entidades autárquicas e fundacionais a serem qualificadas 
como agências executivas e, antes de tudo isso, a instituição, pela Lei n0 
8.666/93, de tratamento diferenciado para o limite de dispensa de licita-
ção para as agências executivas. Conclui, afinal, pela inconstitucionalidade, 
ainda não declarada, do art. 30 da Emenda Constitucional n° 19/98, es-
pecialmente quanto à introdução do § 8° ao art. 37 da Constituição, e 
pela invalidade dos Decretos Federais n°' 2.487 e 2.488/98. Analisa a na-
tureza jurídica dos contratos de gestão antecessores da qualificação da 
autarquia ou da fundação como agência executiva, diferenciando-os dos 
contratos de gestão celebrados com as organizações sociais. Salienta, por 
fim, que tais contratos de gestão poderão ser instituídos por lei, mas não 
como ampliadores da autonomia das entidades estatais. 

Palavras-chave: Agências executivas; Contratos de gestão; Emenda Cons-
titucional n° 19/98. 
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Introdução 

Foi a globalização econômica que logrou impingir ao Estado naci-
onal a lógica da eficiência como paradigma. 

Depois desse fenômeno, não se pode mais conceber as funções es-
tatais, e, notadamente, a administrativa, sem que estas atinjam não so-
mente as suas finalidades normativas, como se concretizem em direção ao 
titular do poder: o povo. 

Assim sendo, a pregação da eficiência fica bem posta ao lado da 
acentuação da cidadania e das conseqüentes formas de exercício da demo-
cracia direta. 

E se porventura a eficiência' foi primeiramente discutida como 
medida de utilização de recursos, possibilitando a Max Weber a concep-
ção da Teoria Burocrática, hoje, certamente, ainda que conservando a sua 
denominação, mas modificando a sua semântica, está associada à discus-
são da chamada Administração Gerencial.2  

No bojo de tal discussão, coube salientar que o engessamento das 
estruturas da Administração Indireta seria resultado da rigidez do contro-
le do poder central sobre elas. 

' A eficiência era tida como "medida normativa de utilização de recursos" em que o centro-
lese cingia aos meios empregados. Eficácia, do mesmo modo que a eficiência seria uma 
medida normativa de utilização de recursos no processo produtivo, mas está ligada à 
capacidade de satisfazer uma necessidade da sociedade através do suprimento de seus 
produtos-bens ou serviços. O alcance dos objetivos visados não entra na esfera da com-
petência da eficiência; é um assumo ligado â eficácia. Em suma: A eficiência dá ênfase aos 
meios, a eficácia nos resultados. Enquanto a eficiência se preocupa com a forma pela qual 
as coisas são feitas e de que maneira elas deverão ser executadas, a eficácia se preocupa com 
a finalidade para que as coisas são feitas, quais os resultados que elas trazem e os objetivos 
que elas visam alcançar. 

2  Para melhor analise do conceito e caracteres da Administração Gerencial, cf. PEREIRA, 
Luiz Carlos Bresser; SPINK, Peter Kevin. (Orgs). Reforma do Estado e Administração 
Pública G erencial. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1998. 
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E aí se fala em consensualidade, como modo de administrar através 
do uso da negociação institucional e social, a qual funcionaria como 
catalisadora da eficiência. 

Nessa linha, previu-se a "contratualização do controle" das entida-
des públicas. 

É o poder central entabulando um diálogo com as entidades des-
centralizadas e discutindo com elas a melhor forma de sua atuação, em 
troca de vantagens e meios para torná-las eficazes. 

As agências executivas e os contratos de gestão representam instru-
mentos dessa administração dirigida à eficiência e ao consenso. 

Este opúsculo tem a finalidade de analisar, brevemente, os aspectos 
mais marcantes da previsão dos contratos de gestão como antecessores da 
qualificação das autarquias e fundações como agências executivas. 

Os princípios da eficiência e da consensualidade 

Conforme alhures explanado, a sociedade não mais se contenta com 
um Estado ineficaz, ou seja, não prestante a realizar as suas funções mais 
comezinhas. 

A pregação da eficiência surge, curiosamente, quando se passa a 
falar de um Estado neoliberal, subsidiário à iniciativa privada e mínimo, 
para ser máximo no exercício dos seus misteres. 

Fala-se em eficiência dos servidores públicos e, por isso, se prevê a 
criação de escolas de governo, o pagamento de prêmio por produtividade 
e até a pena de demissão por insuficiência de desempenho. 

Fala-se em eficiência do serviço público para, em alguns casos, 
cometê-lo às chamadas "entidades públicas não estatais" ou, em outros 
casos, para outorgar a sua realização por empresas privadas, através do 
tradicional contrato de concessão. 

A eficiência, nessa linha de fundamento, migra para o Texto Cons-
titucional, não mais como um dado normativo apreciado quando do 
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controle externo da Administração (art. 74,11), contudo como princípio 
jurídico administrativo. 

Conceito de princípio constitucional da eficiência. Eficiência versus 
legalidade 

Diz Diogo de Figueiredo Moreira que a eficiência é um "plus" 
qualificativo da eficácia, isso considerando a progressividade dos planos: 
existência, validade e eficácia. 

Para a teoria burocrática, conforme inicialmente concebida, efici-
ência significava manejo de meios para lograr fins. Logo após, passou a 
ser manejo de bens para lograr os melhores fins possíveis e, agora, além 
deste último significado, abarca também o da maximização de resulta-
dos. (Palestra proferida no XIII Congresso Brasileiro de Direito Adminis-
trativo, realizado de 24 a 26.09.99 em Florianópolis- Santa Catarina) 

Agrega a todas essas noções a de efetividade, que já seria a expansão 
da idéia de eficiência para o tecido social, de modo que, como se intui, o 
Estado não é mais reflexo da sociedade, mas seu instrumento. 

Mude ao dever de boa administração, para recompô-lo com a rou-
pagem moderna do dever da melhor administração possível. 

Sendo assim, o princípio da eficiência constitui uma norma consti-
tucional abstrata com as características: instrumentalidade e 
pluridimensionalidade, sendo esta consistente na imposição das dimen-
sões de racionalidade e otimização no uso dos meios, como também de 
satisfatoriedade dos resultados da atividade pública, impondo àAdminis-
tração uma ação idônea (eficaz), econômica (otimizada) e satisfatória (do-
tada de qualidade). (PAULO MODESTO, RPGE/BA, 1999, p. 52-54). 

Para tratar da harmonização entre os princípios 
da eficiência e da legalidade, nada melhor do que 
buscar a orientação de Jestis Leguina Villa, o qual 
assinala que a eficácia não é um princípio a ser 
subestimado no Estado de Direito, pois é fun-
damental que os cidadãos recebam os serviços pá- 
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blicos prestados adequadamente. Todavia, adver-
te que é a própria Constituição a norma condutora 
do Estado à realização dos interesses gerais. 
(GENESIS- Revista de Direito Administrativo 
Aplicado, setembro de 1995, p. 637). 

É de todo relevante notar que Leguina Villa não diz ser desim-

portante o princípio da eficiência, tampouco o rebaixa a regra constituci-

onal e nem ainda o subestima, ao legar-lhe natureza de subprincípio. Ra-

tifica, com efeito, a natureza de princípio à norma de eficiência, mas lhe 

nega o condão de se assemelhar à eficiência na órbita privada, que repre-

sentaria uma negação, até, do interesse público, na medida em que as 
empresas particulares buscam o lucro como objetivo primordial. 

E, para finalizar seu discurso em torno dos cuidados com a aplica-

ção isolada do princípio da eficiência, assim diz: 

Entretanto, a eficácia que a Constituição exige da 
administração não deve se confundir com a efici-
ência das organizações privadas nem é, tampouco, 
um valor absoluto diante dos demais. 
Agora, o princípio da legalidade deve ficar res-
guardado, porque a eficácia que a Constituição 
propõe é sempre suscetível de ser alcançada con-
forme o ordenamento jurídico e em nenhum caso 
ludibriando este último, que haverá de ser mo-
dificado quando sua inadequação às necessida-
des presentes constitua um obstáculo para a ges-
tão eficaz dos interesses gerais, porém nunca 
poderá se justificar a atuação administrativa con-
trária ao direito, por mais que possa ser elogiado 
em termos de pura eficiência. (Grifo nosso). 
(1995,p. 637). 

O princípio da consensualidade 

É também a idéia de subsidiariedade, consubstanciada no Tratado 

de Maastrich, que respalda a importância do exercício das atividades de 
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interesse geral de modo consensual, preconizando o abandono do méto-
do impositivo de administração. 

Ora, se o Estado tende apenas a exercer o que não pode fazer a 
comunidade, ocorrerá um concerto social quanto ao modo de exercício 
da função administrativa seja em âmbito local, seja em âmbito regional. 

Verdade é que já não se pode mais falar em Estado de Polícia, em 
que a restrição de direitos ganhava espaço em detrimento da prestação de 
serviços. 

Busca-se chegar agora à Administração Pública Consensual, cuja 
atuação é tridimensional, é dizer, tem o fito de resolver conflitos (com 
formas alternativas de composição), e o de produzir normas (com fontes 
alternativas, consensuais e extra-estatais) e com o emprego dos modos de 
coordenação de ações por cooperação e colaboração. (Diogo de Figueiredo 
Moreira, 2001, p. 41). 

É também Moreira Neto que aponta a riqueza da via consensual-
coordenativa que se contrapõe à via imperativo-subordinativa, estabele-
cendo a preferência, em relação àquela, pelas seguintes vantagens3: 10 pelo 
potencial criativo e operativo dos entes da constelação social (colabo-
ração); 2° pelo potencial criativo e operativo dos próprios entes da 
constelação estatal (cooperação); 3° pela redução de custos para o Esta-
do e sociedade (economicidade); 40 pela simplificação da máquina gestora 
do Estado (racionalidade); 50 pelo reforço da máquina reguladora do Es-
tado (publicizaçáo); 6° pela renovação das modalidades de prestação 
de serviços a cargo do Estado (modernização); 7° pelo atendimento às 
demandas reprimidas após o fracasso dos modelos de Estado 
monoclasse do Welfare State e do socialista (eficiência); 8° pela racio-
nalização da atribuição de competências ao Estado (subsidiariedade) e 
9° pela racionalização da distribuição de competências dentro do Es-
tado (subsidiariedade). (2001, p. 42 —43). 

As vantagens destacadas são aquelas que repercutem para o enfrentarnento do tema do 
contrato de gestão das agências executivas. 
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Registre-se, por oportuno, que a eficiência é vista como vantagem 
típica do modelo administrativo consensual. Daí porque os negócios jurí-
dicos administrativos, por agregarem os valores da consensualidade e da 
eficiência, passam a ser prestigiados após a mais recente Reforma de Estado. 

O negócio jurídico administrativo e os novos ajustes públicos 

Para investigar a natureza dos contratos de gestão, convém estudar 
a problemática dos negócios jurídicos administrativos, recorrendo a Edmir 
Netto de Araújo, rigoroso monografista sobre o tema. (Do negócio jurí-
dico administrativo, 1992). 

Depois de discorrer sobre o Ato Jurídico no Direito Administrati-
vo, aprofimdando-se, também, na doutrina civilista, parte para a aplica-
ção, peculiarizada, da Teoria do Negócio Jurídico a esse ramo do direito. 

Também salienta que a tese de inexistência de vontade do órgão 
público não é cabível, porquanto, ainda que menor do que no negócio 
privado, a autonomia da ação administrativa implica a existência de atos 
em que se avalia a conveniência e a oportunidade de sua emanação. 

Inicia aludindo ao acordo de vontades para referir-se ao contrato 
como "categoria jurídica" que, conforme seja a direção dicotômica a ser 
seguida, pode ser de direito público ou de direito privado. 

A seguir, partindo da premissa de que a teoria anticontratualista de 
direito público não tem mais força local ou alienígena e de que existem 
contratos administrativos e contratos da administração, passa a afirmar 
que são previsíveis os negócios jurídicos administrativos e os negócios 
jurídicos da administração. 

Prossegue, ineditamente, diferenciando do ato administrativo com-
plexo de negócio jurídico administrativo e dizendo que "os atos com-
plexos serão ou não negócios jurídicos conforme a personalidade dos 
manifestantes da vontade e conforme o valor de tais manifestações" 
(1992, p. 156). 
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Será então negócio jurídico administrativo o ato administrativo 
complexo que comporta "complexidade externa", a saber: o que conjuga 
vontades unitárias diferenciadas, embora paralelas, que se adunam para 
atingir objetivo comum. 

Faz um intenso percurso nas doutrinas italiana, alemã e brasileira, 
para, por fim, pontificar que os negócios jurídicos "da administração" são 
acordos que satisfazem o conceito negociai, ou seja, declarações em que a 
vontade serve de base para a produção de efeitos jurídicos, mas que o 
Estado não exerce o seu poder de império, ficando entre estes o convênio 
celebrado entre o poder público, as entidades privadas e os contratos "da 
administração". 

Os negócios jurídicos administrativos, por sua vez, são acordos que 
satisfazem o conceito negociai, ou seja, declarações em que a vontade 
serve de base para a produção de efeitos jurídicos. Mas o Estado exerce 
preponderância no caso dos contratos administrativos, ou em que haja 
interesse público coincidente e posição idêntica dos partícipes na Admi-
nistração e no caso dos acordos não contratuais, como os convênios e 
consórcios. (1992, p. 207). 

Quanto aos contratos de gestão e termos de parceria, não haveria 
como vislumbrá-los numa classificação elaborada há nove anos atrás. To-
davia, ficariam bem postos, na primeira categoria, o contrato de gestão 
firmado com as organizações sociais e o termo de parceria celebrado com 
as organizações da sociedade civil de interesse público e, na segunda cate-
goria, os demais espécimes de novos acordos administrativos. 

Tratamos do item "4", mais especificamente sobre a natureza do 
contrato de gestão anterior à qualificação da agência executiva. 

As agências executivas 

Preliminarmente, convém definir a linha de argumentação a ser 
utilizada para o tratamento, tanto das agências executivas como dos con-
tratos de gestão que as antecedem. 
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Entendemos que boa parte das normas que introduzem os citados 
institutos está maculada por algum vicio que importa em sua invalidade. 
Outrossim, por inexistir argüição de inconstitucionalidade quanto ao seu 
teor da Emenda Contitucional e da lei que veicula tais institutos e, por 
conseguinte, pela ausência de pronunciamento do órgão competente no 
tocante ao tema, cuidaremos de ressaltar o que consideramos como nó-
doas sistemáticas daquelas normas, mas a elas nos referiremos como se 
plenamente aplicáveis. 

Embora compreendamos que os atos normativos são exigíveis e o 
são os decretos que tratam das agências executivas e dos contratos de ges-
tão, tendo em vista a sua emissão haver ocorrido anteriormente à da lei 
sobre a qual aqueles deveriam dispor, mesmo assim, faremos referência ao 
texto, por se tratar de atos normativos sujeitos ao controle de 
constitucionalidade que sobre eles ainda não incidiu. 

E, assim, demonstrando a invalidade dessas normas, mas respeitan-
do a circunstância de não terem sido declaradas como tais pelo órgão 
competente, faremos menção às tais quando do tratamento tanto das 
agências executivas, quanto dos contratos de gestão a ela antecedentes. 

As agências executivas. 

É verdade que a denominação "agências executivas" pouco diz so-
bre a essência dessa autarquia ou fundação. 

"Agência", por certo, é unidade de organização administrativa. Pri-
meiro, nos Estados Unidos e, depois, nos demais países. (Citem-se como 
exemplo as autoridades administrativas independentes da França). 

Quanto ao vocábulo "executiva", o máximo que se pode dizer é 
que a agência que é assim adjetivada, tem o desempenho unicamente ver-
tido para a concretização da norma legal no exercício da atividade admi-
nistrativa, ou seja, de serviço público e/ou fomento e/ou policia adminis-
trativa. (Sobre a acepção objetiva da Administração Pública, cf. Maria 
Sylvia Zanella Di Pietro, 2001, p. 59). 
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Nessa linha, chamar uma autarquia ou uma fundação de direito 
público de "agência executiva" soaria como uma redundância. 

Ocorre que nem todo ente autárquico ou fundacional pode ser 
assim denominado, por tratar-se de uma qualificação, ou, como quer 
Celso Antônio Bandeira de Mello, uma "comenda". (2001, p. 183), 
conferida mediante decreto a específicas autarquias e fundações, de acor-
do coo art. 51 da Lei n° 9.649, de 27/05/98 e com o Decreto n°2.487, 
de 02/02/98. 

As agências executivas são aqueles "centros de res-
ponsabilidade" preconizados pela Reforma de 
Estado, para os quais se pretendeu concertar uma 
estratégia de reestruturação, com o fim de tornar 
produtivo o que antes significava repasse de ver-
bas sem retornos sociais ou econômicos. 

Dita qualificação de "agência executiva", no nosso sentir, tem o con-
dão de, além de funcionar como um "esteio psicológico" para o empenho 
da direção e do "star da entidade, promover a realização do seu desiderato, 
livre de "amarras burocráticas" porventura impostas pela sua lei instituidora. 

Os problemas de índole jurídica que surgem com o instituto da 
"agência executiva" estão sediados em, pelo menos, seis questões: 

Sua previsão inaugural por decreto do Poder Executivo; 

Sua instituição, posterior aos decretos, através de lei; 

A prescrição, ainda mais tardia, pela Constituição, através de Emenda, 
do "contrato" ampliador da autonomia das entidades autárquicas e 
fundacionais a serem qualificadas de "agências executivas"; 

O meio e o limite da flexibilização do controle do poder central sobre 
a agência; 

O já existente tratamento diferenciado quanto ao limite para dispensa 
de licitação das "agências executivas". (Introdução da norma do pará-
grafo único ao art. 24 da Lei no 8.666, de 21/06/93), e 
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6. A natureza do contrato de gestão antecessor da qualificação das agênci-
as executivas (E aqui deixamos de aspear os objetos de nossa discussão, 
dizendo que este tópico será abordado mais adiante). 

As três primeiras questões podem ser aglomeradas em uma: não 
haveria necessidade de que primeiro a Constituição previsse a possibilida-
de de a lei dispor sobre instrumentos de flexibilização de controle, para, 
depois, a lei e, a seguir, o decreto fazerem-no? 

Decerto a Administração Pública se constitucionalizou, e isso fez 
com que, quase toda a prescrição em direito administrativo, passasse pelas 
vias da "Lex Legum", mas não cremos que seja, particularmente, o pro-
blema relativo à instituição da agência executiva. 

Para nós, a possibilidade da mitigação da "supervisão ministerial" 
sobre as entidades da Administração Indireta não tem curso necessário 
num previsivo constitucional, até porque cada ente federado tem autono-
mia administrativa para dispor sobre organização administrativa através 
de lei. 

Desse modo, se uma lei federal/distrital/estadual/municipal dispu-
sesse que a entidade X ou Y da administração indireta deixaria de sofrer 
tais e quais controles específicos (numerus clausus) acaso realizasse condu-
tas de reestruturação do seu aparato operacional, não pensamos que tal 
norma resultaria inválida, ainda que sem previsão constitucional a ela dire-
tamente vinculada. 

Primeiro, porque a supervisão geral do Chefe do Executivo sobre a 
entidade permaneceria intacta, não decorrendo, necessariamente, da 
flexibilizaçáo do controle a impossibilidade de destituição do dirigente 
do ente, ou mesmo a inviabilidade de intervenção extraordinária. (São 
decorrências regratórias e principiológicas da Constituição e, por isso, in-
tangíveis, não valendo, agora, no primeiro caso, para as chamadas "agênci-
as reguladoras", pois que, na sua lei instituidora, em regra, já se prevê o 
mandato dos seus dirigentes). 

Segundo, porque o Ministro/Secretário não deixaria de exercer a 
supervisão específica que a lei instituidora da entidade dantes previu, exceto 
o que foi objeto de derrogação da lei flexibilizadora. 
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Gostaríamos de frisar que a via ordinária para tanto é o uso da 
competência legiferante, isso no que tange à cogitação de amainar contro-
les legais, isso tanto pelo princípio do paralelismo de formas, quanto pela 
previsão do art. 37, XIX, da Constituição Federal de criação de autarquias 
através de lei e de autorização legal para a criação de fundações, pois se é a 
lei instituidora ou autorizadora que fixa os controles, apenas uma outra 
lei, e de cunho específico, pode fazê-lo. 

Por outro lado, o decreto que, de modo autônomo, prevê a 
fiexibilização do controle ministerial sobre uma entidade pública que re-
ceba um dado qualificativo por quaisquer motivos, deixa de ser ilegal, na 
medida em que, depois da alteração do art. 84, VI da Carta Constitu-
cional pela Emenda no 32/2001, o Chefe do Executivo pode editar re-
gulamento versando sobre organização e funcionamento da administra-
ção federal, desde que não implique aumento de despesa nem criação ou 
extinção de órgãos públicos. Todavia, é de se frisar que tal decreto não 
pode ferir conteúdo legal preexistente. 

Assim, abrindo um parêntesis, não se conceberia no ordenamento 
pátrio que apenas em nome do princípio da eficiência pudesse ser editado 
um "ato administrativo normativo". Essa seria a única justificativa, embora 
incorreta, para se emitir um decreto ilegal para mitigar controles legais. 

Retornando à discussão. 

É de se considerarem inválidos os Decretos Federais no 2.487 e 
2.488/98, pois, em última análise, ferem incisivamente o princípio da 
separação de poderes, pois a matéria de índole legislativa fora objeto de 
tratamento autônomo por parte do Executivo antes da modificação cons-
titucional de 2001. E não se duvida que, no sistema jurídico brasileiro, 
àquela época, apenas eram admissíveis decretos de execução. 

Para se chegar a um entendimento conclusivo acerca da inversão 
normativa que deu azo à instituição das agências executivas, pode-se afir-
mar que a Lei n° 9.649, de 27/05/98, tem guarida constitucional apenas 
na medida em que mantém o poder de supervisão sob a alçada do Execu-
tivo e lhe confere, segundo sua previsão, medidas para assegurar a autono-
mia de gestão desses entes, como também ao tempo em que cria novo 
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espécime contratual, pois assim também o fizeram outros diplomas 
legislativos. 

Assim também é juridicamente aceitável a definição de procedi-
mentos e critérios, pelo Executivo, para a implementação da reestruturação 
da entidade executiva, para a racionalização de suas estruturas, para a revi-
são de seus processos de trabalho e para o desenvolvimento dos seus re-
cursos humanos, desde que tais medidas não cerceiem a autonomia do 
ente autárquico ou fundacional, corolário de sua criação. 

Por outro lado, a previsão genérica de flexibilidade de autonomia, 
que até a publicação da Lei n°9.649/98 apenas tinha sido feita via decre-
to, não tinha o condão de conferir dito alargamento de autonomia, uma 
vez que cada entidade foi criada por uma lei especifica, cujos controles 

estabeleceu de per si. 

A solução para compatibilizar a iniciativa das agências executivas 
com o sistema jurídico brasileiro passaria até 2001: 

Por uma norma constitucional que possibilitasse o esvaziamento do 
controle do poder central in genere (Nada obsta a que cada lei especí-
fica preveja a mitigação do controle de cada entidade específica) (E que 
foi promulgada, conforme antes explanado); 

Por uma legislação infraconstitucional que instituísse as agências execu-
tivas e os contratos de gestão que as antecedessem com os aspectos 
possíveis de flexibilização de autonomia (Embora a Lei no 9.649/98 
institua tais figuras, não diz o que será objeto de mitigação do controle 
ministerial, mesmo porque parte do pressuposto de que isso se define 
no bojo do contrato de gestão). 

A norma do §8°, art. 37 da CF/88 trata da flexibilização de auto-

nomia através de contrato, matéria comentada a posteriori. 

Ressalte-se, como acima dito, que a Lei n° 9.649/98 diz que as 
medidas a serem tomadas pelo Executivo têm a finalidade de assegurar a 
autonomia da agência executiva, o que, certamente, está ligado à autono- 
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mia que a lei instituidora previu. E assegurá-la não seria mais do que 
cumprir fielmente a prescrição legal. 

Ainda para o desate da questão posta, pode-se dizer que a qualifica-
ção das agências executivas nada mais representa, senão um destaque ad-
ministrativo para uma entidade em vias de se tornar eficiente. 

Do ponto de vista jurídico-sistemático, tratar-se-ia de um ato-
condição para a incidência de efeitos alargadores de sua autonomia, efeitos 
esses antevistos por uma dada lei. (A Lei n° 9.649/98 apenas serviria 
como suporte para criação da agência reguladora e do contrato de ges-
tão, mas, no que tange ao aspecto do alargamento da autonomia, não 
serve de base, servindo, contudo, para respaldar medidas de asseguramento 
da autonomia). 

É de todo pertinente, agora, analisar o limite possível para a 
flexibilização do controle ministerial. 

Indubitavelmente, o §8° do art. 37 da CF/88 (com a norma da EC 
n° 19/98) já poderia ser invocado como supedâneo para o alargamento da 
autonomia do entes da administração indireta, se fosse constitucional tal 
dispositivo. 

Estamos com Celso Antônio, ao considerar inconstitucional a pre-
visão de que algo instituído por lei possa ser esvaziado pela via do contra-
to (e de qualquer índole) (2001, p. 183). 

Com efeito, não pode uma norma de atualização constitucional, 
Como é a emenda, subverter o sistema e seus princípios, ao dizer que "a 
autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da 
administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato...", 
posto que tal autonomia advém da lei, mesmo porque a Administração 
Pública é direcionada pelo princípio da legalidade, por força do princípio 
do Estado Democrático de Direito e do quanto insculpido no art. 37, 
caput da Lei Maior. 

Desse modo, diante de patente inconstitucionalidade do referido 
dispositivo -ainda não declarada, é verdade, pelo órgão competente — nada 
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se poderia dispor acerca da referida ampliação de controle através de um 
contrato. 

Perquire-se, como de resto, ante a inexistência de norma constitu-
cional genérica válida para a previsão de ampliação de controle e de lei 
específica como pressuposto obrigatório para a diminuição da supervisão 
ministerial. 

Finalmente, se existente tal lei, que, além de estreitar o controle 
central, previsse contrato de metas, não restaria nula, mas sua amplitude 
seria tanta quanto não retirasse por completo a possibilidade de a Admi-
nistração Central intervir na entidade. 

Consideramos, data venha, equivocada a posição de Gasparini quan-
to à afirmação de que a titulação de agência executiva confere, imediata-
mente, à autarquia, como à fundação a natureza de autarquia especial 
(2001, p. 349). 

E isso principalmente porque a aludida qualificação seria feita de 

lege lata por um decreto presidencial e o regime autárquico peculiar advém 
de lei. 

Apesar de compreender que a autarquia especial é uma forma um 
pouco mais autônoma de ente da administração indireta, embora autarquia 
já represente um destaque especial de serviço, o regime que decorre dessa 
especialidade tem assento legal. 

Outro ponto que entendemos criticável nessa posição é a pressupo-
sição — que não é pacificada — de que a fundação é inexoravelmente uma 
autarquia. E mais, que uma fundação que se torne agência executiva, pode 
ser tida como autarquia especial. 

Ainda é de se salientar o que pensa Lúcia Vale Figueiredo, que 
deixa de lado a normatização das agências executivas, para asseverar que, 
"se em termos constitucionais, não houver sido atribuída competência 
reguladora, somente podem ser permitidas, a outros entes criados como 
agências, competências executivas". (2001, p. 147). 

Disso se infere que às agências reguladores criadas sem previsão cons-
titucional apenas podem ser conferidas competências executivas, a exem- 
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plo de, como diz, licenciar, fiscalizar e resolver controvérsias entre usuári-
os e concessionários. 

Trata-se de uma concepção totalmente nova sobre as agências exe-
cutivas, por não seguir o perfil traçado pelos decretos federais, mas, de 
certo modo, por parecer se coadunar com a previsão dos art. 7° da Lei no 
9.427 de 26/12/96 e art. 14 da Lei n°9.961 de 28/01/2000, que, respec-
tivamente, conferem à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e à 
Agência Nacional de Saúde (ANS) o caráter de agências reguladoras exe-
cutivas. 

E o que fazer com o tratamento diferenciado às agências executivas, 
já conferido pela Lei no 9.648, de 27/05/98, que introduz o parágrafo 
único ao art. 24 da Lei n° 8.666/93? 

Celso Antônio sugere que a ampliação do limite de dispensa de 
licitação para as agências executivas seja a única conseqüência de relevo de 
qualificação das autarquias e fundações como tais, sendo um mecanismo 
de fuga da moralização que a licitação impõe. (2001, p. 143). 

Como consideramos que a Lei n° 9.649/98 é válida quanto à pre-
visão da instituição das agencias executivas, até por garantir a autonomia 
da entidade, entendemos que a dispensa de licitação em comento pode 
ser deferida às entidades qualificadas posteriormente à sua edição, a saber, 
após 27/05/98, a exemplo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

Passamos agora ao exame do contrato de gestão das agências execu-
tivas, frisando, pela posição anteriormente adotada, que tal ocorrerá em 
tese, pelos seguintes motivos: 

Consideramos inconstitucional o art. 3° da EC no 19/98, no particu-
lar quanto à introdução do §8° ap art. 37 da CF/88. 

Consideramos também inválidos os Decretos no' 2.487 e 2.488/98, pos-
to que inexistente base constitucional ou legal anterior à sua emissão. 

A análise seguinte também cingir-se-á aos aspectos que permane-
cem válidos dos dispositivos da Lei no 9.649/98 sobre os contratos de 
gestão, que não entendo descartáveis. 
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Bem verdade que haverá menção das normas por mim considera-
das inválidas, mesmo porque não há pronúncia oficial sobre essa circuns-
tância. 

Os contratos de gestão antecessores da qualificação das agências 
executivas 

O direito comparado 

Foi, por certo, a França a mãe dos acordos públicos (que, como se 
verá adiante, diferem dos contratos). 

Diz Maria Sylvia Zanella Di Pietro que, em fases sucessivas, o que 
aqui chamamos de contrato de gestão foi denominado ora de contrato 
de programa, ora de contrato de empresa, ora de contrato de plano e, 
até, de contrato de objetivo. (1999, p. 188) 

Salienta a confiável doutrinadora que "nem sempre esses contratos 
constituem forma de parceria entre o poder público e a iniciativa privada, 
já que aparecem mais como ajuste entre a Administração Direta e as em-
presas estatais", havendo até quem trate deles quando da análise do con-
trole ou tutela dessas entidades. 

É forçoso concluir que, no Brasil, os contratos de gestão, apesar de 
visarem, também, ao atingimento de entidades de iniciativa privada, têm 
e tiveram em mira entidades públicas das mais diversas naturezas, bastan-
do conferir o fato de que, pioneiramente, foram concertados com a 
Petrobrás e a Vale do Rio Doce (antes da privatização desta), deixando de 
lado a questão relativa à sua validade. 

Para Frank Moderne, tais ajustes, sempre chamados de contratos, 
assinale-se, se converteram em instrumentos econômicos privilegiados, 
na medida em que a Administração não apenas se limitava a criar e gerir—
mesmo indiretamente — os serviços públicos industriais ou comerciais, 
mas também orientava a economia nacional através de setores considera-
dos especialmente significativos. (RDP 1988, p. 121). 

Segundo o catedrático francês, são gêneros do "intervencionismo 
contratual da Administração" — e aí se vê um tom crítico ferrenho — os 
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contratos de execução de plano para a orientação global da economia (sub-
divididos em contratos "de plano" entre o Estado e as empresas públicas, 
e contratos "de plano" entre o Estado e as regiões) e os contratos de ori-
entação setorial das atividades econômicas (por sua vez, bifurcados em 
convenções de orientação da produção agrícola e convenções de orienta-
ção da produção industrial — os contratos de "investigação" e os acordos-
marco). 

Cabe frisar a modalidade diretamente inspiradora do contrato de 
gestão antecessor da qualificação das agências executivas' e esta é o con-
trato "de plano" entre o Estado e as empresas públicas. 

Como marco dos aludidos contratos estão as leis 
francesas de 29/07/82 e de 26/07/83. Ainda que 
já existisse sob outras denominações anteriormen-
te a essas normas, sua idéia central foi a de coadu-
nar as orientações gerais da planificação com as 
orientações estratégicas da empresa pública, por 
meio da descrição dos seus objetivos, da fixação 
de suas contribuições para o desenvolvimento in-
dustrial e como forma de "solidariedade nacio-
nal"; também mediante a análise das relações fi-
nanceiras entre o Estado e a empresa e o detalha-
mento dos procedimentos para a manutenção das 
relações entre os "contratantes" para a boa execu-
ção da avença. (RDP, 1988, p.122). 

É o exemplo do contrato de plano Estado- empresa firmado entre 
o Estado francês e a Sociedade Nacional das Estradas de Ferro Francesas 
(SNCF), que bem ilustra o quanto dito sobre a inspiração do contrato de 
gestão. 

4  A prevalecer a sistemática atual sem que haja questionamento judicial de 
inconstirucionalidade, esses contratos de gestão, cuja base pretensamente se assenta no 
art. 37, '§ 8° da CF/88, serão atos condicionais à qualificação da entidade como agência 
executiva e se inspiram nos contratos franceses cuja finalidade consistia na reestruturação 
de empresas públicas comerciais e industriais deficitárias, como se pôde notar. 
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Uma lei de dezembro de 1982, que estabeleceu os princípios da 
autonomia de gestão da SNCF, da obrigatoriedade das relações contratuais 
Estado-empresa — discutível —, dos subsídios públicos do Estado para a 
empresa, da responsabilidade desta na fixação de suas tarifas e do equilí-
brio financeiro como condição para redução dos déficits anuais, conse-
guiu lograr o alargamento da autonomia empresarial e auxiliar financeira-
mente a entidade, através da cobrança, pelo Estado, do cumprimento das 
metas da planificação, que, de resto, foram integralmente atingidas pela 
SNCF. (PIERRE LUBEK, ENAP, 1993, p. 91). 

É pertinente assinalar que esse modelo é inspirativo ao contrato de 
gestão com as autarquias e fundações por objetivar a correção da situação 
deficitária de tais entidades, por meio de estabelecimento de planos a cujo 
alvejamento se condiciona o alargamento da autonomia orçamentária, 
financeira e de gestão. 

Também importa ressaltar que primeiramente os mesmos moldes 
foram aplicados, de uma maneira infralegal, em empresas estatais brasilei-
ras, tal como na França.(Decreto Federal n° 137, de 27/05/91) 

Segue-se um breve estudo sobre a natureza dos contratos de gestão 
antecessores da qualificação da autarquia/fundação em agência executiva. 

Natureza jurídica 

Dentro do exame da teoria do negócio jurídico administrativo coube 
o questionamento sobre se haveria, de fato, uma nova espécie em 
surgimento: os acordos públicos. 

Para Diogo de Figueiredo Moreira Neto, existe um gênero "pactos" 
do qual são espécies os "contratos" e os "acordos públicos". (2001, p. 45). 

E, a seguir, estabelece o que, cremos, sejam apenas as bases diferen-
ciais entre contrato e acordo público. 

Para o renomado autor, o contrato é finalístico no tocante ao inte-
resse público, enquanto o acordo é instrumental, de modo que neste, tal 
interesse, sendo comum às partes que o firmam, é atendido pela coopera-
ção em si mesma. 
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Ao tempo em que a existência de obrigações recíprocas dá margem 
ao contrato, os deveres de cooperação são a marca do acordo. 

E, ao enxergar os atos administrativos complexos de maneira pecu-
liar, Moreira Neto agrega nessa categoria os acordos, os convênios e os 
consórcios, dizendo serem todos eles frutos da "disposição do poder pú-
blico sobre suas próprias funções", o que os aparta definitivamente dos 
contratos. 

Seguimos a senda do citado doutrinador quanto a entender serem 
diversos um do outro o contrato administrativo e o contrato de gestão 
aqui enfocado, não esquecendo que há outras hipóteses de contrato de 
gestão com natureza diferente da que a presentemente tratada, como o 
que, v. g., celebrado com as organizações sociais. 

Retornando à respeitável doutrina de Frank Moderne, os contratos 
de plano, que serviram de base ao contrato de gestão, são "contratos de 
natureza discutível", porquanto, nessa espécie de pacto, as obrigações ou 
não estão especificadas ou são vagas, além de serem quase inexistentes as 
sanções ou de difícil aplicação pela realização apenas de controle a posteriori. 
(RDP, 1988, p.123). 

Porém, o ponto mais marcante que derruba a tese da "contra-
tualidade do controle" entre Estado e seus entes descentralizados é o da 
flagrante desigualdade entre as partes nessa avença, ainda porque o Estado 
é o detentor, no caso das empresas, da maioria ou da totalidade do seu 
capital ou porque controla seu conselho de administração. No caso das 
autarquias, elas são consideradas como longa manta do Estado, realizando 
atividades que lhe são inerentes, o que torna ainda mais complicada a 
aplicação da tese em comento. 

Com propriedade, Moderne assevera que, nesse caso, o Estado fun-
ciona como parte e árbitro no jogo e, logo após, questiona se é possível 
falar em contrato dessa forma. 

Cremos que é totalmente inapropriado referir a contrato adminis-
trativo para abarcar o contrato de gestão, ainda que se forçasse reconhecer 
a existência de um certo sinalagma na negociação para a celebração deste. 

4 
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Maria Sylvia Zanella di Pietro, sem afirmar categoricamente, con-
clui pela natureza de tais contratos de gestão mais aproximada da dos 
convênios, do que a dos contratos propriamente ditos. (2001, p. 283). 

E obra com razão quanto a conferir natureza convenial aos contra-
tos de gestão, atendendo, pelo menos, a alguns dos caracteres, que ela 
mesma levanta, para o instituto do convênio: interesses convergentes, 
objetivos institucionais comuns e mútua colaboração. (2001, p. 284). 
No entanto, restariam desatendidas outras características importantes do 
convênio, como obtenção de resultado comum, inadmissibilidade de 
permanência obrigatória e de sanções por inadimplência, implicando 
isso a impossibilidade, a meu juízo, de concluir pela natureza jurídica de 
convênio para o contrato de gestão das agências executivas. 

Poder-se-ia cogitar ad argumentandum tanturn, que o contrato de 
gestão seria um mero ato de procedimento, sem o qual o processo de 
qualificação da agência executiva não chegaria ao seu termo. 

Funcionaria, então, como um termo de transigência indispensável 
à emissão do decreto qualificador. Se descumprido o termo de concilia-
ção, no âmbito judicial — tido como verdadeira sentença terminativa — 
mediante a força da coisa julgada, logra movimentar o aparato executório 
do Estado, impondo as medidas constritivas à parte não cumpridora do 
quanto acordado. 

Analogamente, o descumprimento do contrato de gestão geraria a 
desqualificação da entidade como agência executiva, impingindo-lhe, 
novamente, a rigidez do controle ministerial. 

Ocorre que o contrato de gestão não é o único condicionamento 
para a qualificação da agência executiva, devendo estar aliado ao "plano 
estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional em an-
damento". (Cf. art. 51, II da Lei n° 9.649, de 27/05/98). 

Ademais, o procedimento previsto para a qualificação confere na-
tureza específica de ato administrativo complexo ao chamado "contrato 
de gestão", pois nele confluem o Ministério supervisor e a instituição a ser 
qualificada. (O Decreto ti° 2.487/98, que consideramos inválido, ainda 
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dispõe que seriam intervenientes o Mare (agora o seu sucedâneo), o Mi-
nistério do Planejamento e Orçamento e o Ministério da Fazenda. 

Como bem leciona Diogo de Figueiredo Moreira Neto, o procedi-
mento administrativo é completamente diferente do ato administrativo 
composto e do ato administrativo complexo. Enquanto este é bi ou 
multilateral, no sentido de que se constitui por meio de vontades inte-
grais de mais de um órgão/entidade, o segundo é formado de vontades de 
mais de um órgão, sendo que a vontade, tida como secundária, só é 
requerida para dar exeqüibilidade ao ato que já é perfeito e válido. O 
procedimento administrativo, ao revés, é a sucessão de vontades autôno-
mas e isoladas, embora voltadas ao mesmo fim. (2001(a), p. 144). 

Vê-se que o contrato de gestão não pode ser considerado como um 
ato de procedimento administrativo, nem como um ato administrativo 
composto, mas, por certo, como um ato administrativo complexo, pois 
as manifestações da entidade e do ministério supervisor são igualmente 
necessárias para a perfeição, validade e eficácia do referido ajuste que, por 
seu turno, condiciona o decreto qualificador. 

E se ato complexo, de que espécie? 

A denominação de acordos públicos, por mais apropriada que possa 
parecer, também é bastante genérica, açambarcando tipos diversos como 
os convênios e os consórcios. 

Ainda não específico é o termo acordo de programa, pois, apesar de 
elucidativo quanto ao conteúdo, põe sobre a mesma rubrica espécimes 
com caracteres diversos, como o "contrato" entre órgãos, o contrato de 
gestão com as agências reguladoras, o contrato de gestão com as organiza-
ções sociais, o termo de parceria com as organizações da sociedade civil de 
interesse público e o contrato de gestão com as agências executivas. 

Pensamos que, indo além da trilha já traçada por Moreira Neto, 
não é demais classificar os acordos de programa em "contratos-convênio", 
"contratos-licença" e "convênios-contrato", pois isso poderia provavelmente 
ajudar na apreciação doutrinário sobre ditos ajustes, com o fim de delimi- 
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tar-lhes a natureza e, por conseguinte, o regime jurídico aplicável a cada 
instituto de per si. 

Ousamos considerar os "contratos-convênio" como os acordos pú-
blicos firmados com a iniciativa privada, em que o Estado pactua o 
atingimento de determinados fins de interesse público em troca de rece-
bimento de subvenções, após procedimento seletivo que concretize o prin-
cípio da igualdade. (Nesse tipo estarão os "contratos de gestão" porventura 
celebrados com as organizações sociais)5. 

Os "contratos-licença" seriam, por seu turno, acordos públicos fir-
mados com a iniciativa privada, em que o Estado pactua o atingimento 
de determinados fins de interesse público em troca de recebimento de 
determinadas vantagens estatais, com relação a todas as entidades privadas 
que preenchem os requisitos dispostos em lei. (Nesse tipo está o "termo 
de parceria"). 

Por fim, os "convênios-contrato" seriam, em linhas gerais, acordos 
públicos intra-estatais em que o Estado pactua o atingimento de determi-
nados fins de interesse público em troca da flexibilização do controle exer-
cido pelo núcleo estratégico sobre outros órgãos ou entidades da adminis-
tração descentralizada. (Aí residiriam os contratos de gestão das agências, 
em geral, e os contratos "intra-orgânicos"). (Cf. PERPÉTUA LEAL, IVO 
VALADÃO e PAULO MORENO CARVALHO, RPGE/BA, 1998, p. 
135 e 1999, p. 117) 

Desse modo, consideramos o "contrato de gestão" pré-qualificatório 
da agência executiva como um "convênio-contrato", negócio jurídico ad-
ministrativo de natureza mista, que comporta uma certa reciprocidade 
quando da sua elaboração, um certo conteúdo fínalístico comum quando 

Não adentramos aqui na controvérsia sobre a necessidade ou não de realização de proce-
dimento licitatório para a celebração daqueles pactos. Fazemos, de logo, a opção doutri-
nária pela realização de procedimento anterior para a escolha da entidade contratante-
convenente, pois, ante a existência de mais de uma entidade pública não estatal que 
possa prestar o mesmo serviço, os princípios da impessoalidade, moralidade e outros 

ramos recomendariam a sua adoção. 
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da sua execução e, quando do seu descumprimento por parte da agência 
executiva, funciona semelhantemente ao contrato, como se verá à frente. 

Penalidades, possibilidade de retirada e extinção do contrato de ges-
tão da agência executiva 

Claro que a prescrição de uma penalidade a ser aplicada a uma enti-
dade pública pelo poder central há que passar pelo crivo do Poder 
Legislativo, que a instituirá por intermédio de lei, sendo esta a mesma 
que disporá sobre a forma, a intensidade e a amplitude da flexibilização 
do controle administrativo. 

A única sanção que adviria do não-cumprimento parcial ou inte-
gral desse "convênio-contrato" seria a desqualificação da entidade como 
agência executiva que, por sua vez, importaria no retorno ao :tatus quo 
ante da autarquia ou fundação, tal qual prescrito na lei acima referida, o 
que significaria a permanência das peias de controle orçamentário, finan-
ceiro e de gestão por pane do Poder Executivo. 

No que pertinente à possibilidade de retirada de qualquer das par-
tes no contrato de gestão sob análise, não se nos afigura como possível 
mediante o regime que se instituirá — ou como aquele preconizado até 
então — uma vez iniciada a reestruturaçáo do ente, a menos que o interesse 
público recomende a sua extinção, que ocorrerá a vi legis. 

Agregue-se a isso, a tendência de celebração do contrato com prazo, 
como pode se verificar no Decreto n° 2.487/98, art. 30, §40. 

A extinção do "contrato-convênio" em análise será levada a efeito 
pelos mesmos motivos extintivos dos contratos administrativos em ge-
ral: plena execução e decurso de prazo, por ilegalidade, por inconveniên-
cia ou inoportunidade administrativas (anulação e revogação). 

Cremos que a desqualificação da entidade por motivos outros, que 
não a inexecução do contrato de gestão, não afeta diretamente tal ajuste, 
pois que, sendo antecedente à dita titulação, pode servir como supedâneo 
para nova investida qualificatória. 
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Conclusões 

Diante de tudo que foi explanado, podemos de modo sumulado, 
concluir: 

Pela consensualidade no âmbito da função administrativa como 
instrumentalizadora da eficiência para as entidades descentralizadas, res-
peitados os parâmetros constitucionais e legais; 

Pela contratualização da reestruturação e do aperfeiçoamento das enti-
dades, mas pela legalização do controle ministerial no que estiver con-
tido na lei de criação da entidade, sendo também pela possibilidade de 
tratamento por via de regulamento do que versar sobre funcionamen-
to da entidade, com base no art. 84, VI, da Carta Federal; 

Pela possibilidade de instituição das agências executivas por lei e pela 
validade da Lei 9648/98 nesse particular; 

Pela possibilidade de instituição de contratos de gestão por lei, mas 
não como conferidores de ampliação de autonomia das entidades esta-
tais, a não ser no que estiver ao alcance do regulamento previsto cons-
titucionalmente. 
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TRIBUNAIS DE CONTAS — ANÁLISE DAS CONTRATAÇÕES 
PÚBLICAS. EXAME DA RAZOABILIDADE DAS OPÇÕES. 
CONTRATAÇÕES ANTIECONÔMICAS. ILEGALIDADE E 

ILEGITIMIDADE DESSAS OPÇÕES 

Edite HupseP 

Resumo 

A autora efetua uma análise do papel do Tribunal de Contas, em 
sua missão constitucional de fiscalizar os atos do Poder Público, quanto a 
sua legalidade, legitimidade e economicidade, destacando o aspecto do 
controle da razoabilidade de determinados contratos administrativos, o 
qual passa pela economicidade das opções da Administração Pública. 
Centra suas reflexões, em especial, nas locações contínuas de bens de ne-
cessidade do serviço, tais como equipamentos de informática, de veículos 
e até de bens imóveis, quando, muitas vezes, mais econômica resultaria a 
aquisição dos mesmos de modo definitivo pela Administração. Reco-
menda a necessidade de cuidadosa motivação de tais opções, mediante 
pronunciamentos técnicos que demonstrem a efetiva vantagem orçamen-
tária, econômica e financeira das locações. Examina, em apoio de sua ar-
gumentação, o disposto nos arts. 15, III e 31, III, da Lei baiana de licita-
ções n°9.433/005, comentando, a seguir, recente julgamento do Tribu-
nal de Contas da União que consagra idêntica orientação. 

Palavras-chave: Opções contratuais; Locação contínua; Economicidade; 
Motivação 

' Procuradora do Estado da Bahia, ex-chefe da Procuradoria Especializada de Administra-
ção e, atualmente, integrante da Procuradoria Especializada de Licitações e Contratos 
Administrativos, professora de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Uni-
versidade Católica do Salvador, membro da Comissão que elaborou o anteprojeto da Lei 
estadual de Licitações e Contratos Administrativos (n° 9.433/005). 
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À sociedade como um todo, que se queda perplexa perante os gran-
des %mbar" que são feitos nos cofres públicos por políticos e agentes 
públicos inescrupulosos, resta esperança nos Tribunais de Contas, no 
Ministério Público, na Advocacia Geral da União e nas Procuradorias dos 
Estados e Municípios. 

Também no Poder Judiciário, quando, no julgamento das ações 
denominadas de remédios constitucionais, determina a sustação de atos 
ilegais produzidos por esses agentes, afrontosos aos princípios norteadores 
do agir da Administração Pública. 

Destacando o relevante papel dos tribunais de contas, aos quais 
compete a fiscalização dos atos do Poder Público quanto à sua legalidade, 
legitimidade e economicidade, é pertinente uma breve análise do seu pa-
pel frente ao controle da razoabilidade de determinados contratos admi-
nistrativos. Essa razoabilidade passa, pois, pela economicidade da opção 
no que diz respeito ao objeto da contratação. 

Opções feitas pelo administrador público, a pretexto do exercício 
do poder discricionário, quando percebidas como desarrazoadas em face 
de vetores de conduta da Administração Pública, são opções ilegítimas e 
ilegais que devem, por essa razão, ser impugnadas pela Cone de Contas 
no exercício do seu papel constitucional de controle. 

Dentre essas, a escolha da locação de bens de necessidade contínua 
no serviço, em vez da aquisição desses mesmos bens, reveste-se, grande 
parte das vezes, de ilegitimidade, porque opções flagrantemente ande-
conômicas. 

A locação contínua de equipamentos de informática, de veículos e 
mesmo de bens imóveis, há que ser analisada pelos tribunais de contas 
sob o prisma da economicidade, nem sempre existente em tais ajustes. 

Ao optar o Poder Público pela locação, deve, obrigatoriamente, 
ainda na fase interna do processo licitatúrio, fazer constar uma planilha 
dos custos a serem dispendidos com essa locação, dos valores de aquisição 
dos bens a serem locados e parecer técnico de um servidor que demonstre 
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a economicidade da locação, considerando fatores até mesmo relativos à 
manutenção dos bens, desvalorização ou defasagem técnica de equipa-
mentos. 

Não basta a Administração decidir pela locação, sem explicitar as 
razões técnicas e financeiras dessa opção. A vantajosidade da opção deve 
ser explicitada, motivada, para propiciar o controle, interno e externo, do 

seu agir. 

Na locação de equipamentos de informática, por exemplo, os 
valores mensais que vêm sendo pagos a empresas locadoras demonstram, 
logo à primeira vista, a falta de razoabilidade da opção. O aluguel referen-
te a mais ou menos 4 (quatro) ou 5 (cinco) meses bastaria para que o 
mesmo equipamento fosse comprado, passando a integrar, de forma per-
manente, o patrimônio da entidade pública. 

Defendem-se os agentes públicos afirmando que integra o objeto 
do contrato a prestação dos serviços de manutenção dos equipamentos. 
E, também, que, decorrido um certo período, o avanço tecnológico os 

torna "obsoletos"e que um novo contrato de locação propicia a renovação 
deles, já com técnicas mais avançadas. 

No que diz respeito à prestação dos serviços de manutenção, a pró-
pria garantia dos bens, se foram adquiridos, traz esses serviços a reboque e 

durante um largo lapso temporal. 

E quanto à alegação de defasagem técnica, tem-se que é possível, na 
maioria das vezes, a implantação de mecanismos de atualização dos equi-
pamentos, de realização de up grades nos computadores. 

Não se pode olvidar, ainda, da possibilidade de remanejamento de 
equipamentos, já não tão modernos, para unidades públicas que não de-
mandam a utilização de uma tecnologia sofisticada ou de ponta, atendido 
que fica o interesse público sem maiores sofisticações técnicas. Essa possi-
bilidade deve ser considerada na ocasião da opção pela compra ou locação 

desses bens. 
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Somente para exemplificar: aqueles equipamentos que, em unida-
des de fiscalização e controle de arrecadação de tributos, ficaram defasa-
dos frente às necessidades do setor, podem ser remanejados para escolas 
públicas, para utilização dos alunos nas atividades corriqueiras de pesqui-
sas e elaboração de seus trabalhos. 

Da mesma maneira, a locação de veículos pelo poder publico é 
legítima, a depender das circunstâncias fáticas que cerquem a decisão do 
agente público. 

Em situações eventuais, dúvidas não pairam de que a locação é a 
conduta que deve ser adotada pela Administração. 

Em situações de necessidade permanente, contínua, a opção pela 
locação somente tem legitimidade se efetivamente comprovada a sua 
razoabilidade. Aí, a motivação — explicitação das razões de fato que leva-
ram a prática do ato ou adoção da conduta pelo Poder Público — tem 
papel relevante. 

Não são raras as vezes em que o parcelamento do pagamento — 
porque no aluguel dispende a Administração gastos em parcelas, ao invés 
de dispender o valor total do veículo, como na aquisição — vem a se cons-
tituir a motivação declinada no processo licitatório, a justificar a opção de 
licitar a locação, e não a compra dos mesmos bens. 

Esquecem os agentes públicos, ao motivar uma opção muitas vezes 
desarrozoada, que é possível à Administração adquirir bens com paga-
mento parcelado, desde que não incidam juros sobre a quantia devida. 
Valores que seriam pagos a título de aluguel servem para amortizar, men-
salmente, o débito da Administração Pública, com aquisição dos bens, 
no caso, dos veículos, e, findo um determinado lapso temporal, esses são 
incorporados ao patrimônio da entidade adquirente, ao invés de serem 
devolvidos à empresa locadora, como nos contratos de locação. 

Com a simples leitura do art 15, inciso III da Lei n° 8.666, de 
1993, que dispõe que as compras, sempre que possível, deverão subme-
ter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado, 
chega-se à conclusão sobre a possibilidade do pagamento parcelado. 
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Excluído o pagamento de juros, porque afastada a possibilidade de 
financiamento de bens pelas entidades públicas, o pagamento parcelado 
tem amparo legal, fato que demonstra a insubsistência daquela motiva-
ção, que vicia e faz ilegal a própria opção, segundo a muito repetida teoria 
dos motivos determinantes. 

Para chamar a atenção sobre a possibilidade desse pagamento em 
parcelas, a lei baiana de licitações e contratos administrativos, Lei n° 9.433, 
de 2005, expressamente dispôs que as compras a serem efetivadas pela 
Administração Pública, deverão, na medida do possível, "obedecer às con-
dições de compra e pagamento semelhantes às que prevalecem no setor 
privado para os negócios da mesma espécie, inclusive com pagamento em 
prestações parceladas, observando a legislação orçamentária (sic art 31, 
inciso III)". 

Na falta de provisão de recursos para aquisição de uma frota de 
veículos, com o pagamento integral, pode e deve o Poder Público, na 
maioria das situações, optar pela compra com pagamento em prestações, 
que propicia a incorporação dos bens adquiridos ao patrimônio público. 

Também os serviços de manutenção dos veículos ficam cobertos, 
por um período, pela garantia de assistência técnica, fato que é significati-
vo contra os argumentos de que a locação traz, a reboque, a manutenção 
dos veículos locados. 

A possibilidade de remanejamento de veículos mais antigos para 
unidades administrativas diversas, já lembrada no tocante a equipamen-
tos de informática, enfraquece os argumentos no sentido da necessidade 
de veículos novos para determinadas unidades ou atividades. 

Da mesma forma, na escolha da locação de imóveis de particula-
res, para implantação e funcionamento de unidades permanentes da Ad-
ministração, cálculos devem ser realizados com vistas à aferição da 
vantajosidade dessa opção, em vez da compra ou desapropriação do mes-
mo imóvel, ou construção de imóvel equivalente. 

Inúmeras vezes, grande soma de recursos públicos é investida na 
adaptação e reforma de imóvel de particular, locado com vistas a sua utili- 
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zação pelo Poder Público. Em contrapartida, um contrato de prazo deter-
minado assegura à Administração, como locatária, permanecer no imóvel 
por um período de 1(hum), 2 (dois) ou 3 (três) anos, período que não 
justifica a grande soma de recursos investidos, cujo valor, se acrescido ao 
dos alugueres daquele período, propiciaria a aquisição do imóvel ou a 
construção de um equivalente, o qual se incorporaria, de forma definiti-
va, ao patrimônio público. 

Além dessa conduta encontrar tipificação na Lei de Improb idade 
Administrativa — Lei n° 8.429, de 1992, no seu artigo 10 — eis que dá 
ensejo, culposa ou dolorosamente, à perda patrimonial da entidade pú-
blica e ao enriquecimento, muitas vezes desmedido, do proprietário do 
bem. É ela desarrazoada e atenta contra o dever jurídico da boa adminis-
tração. 

No âmbito do Estado da Bahia veio, finalmente, o Decreto no 
9.440, de 31 de maio de 2005, a fixar parâmetros e condutas para a veri-
ficação da conveniência e oportunidade da locação de imóveis. Esse ato 
normativo impõe, inclusive, a fixação de cláusula contratual de indeniza-
ção de benfeitorias introduzidas no imóvel pelo Poder Público, e outras 
tantas cautelas a serem adotadas com o intuito de proteger o dinheiro 
público, gasto, muitas e muitas vezes, sem a cautela devida. 

Em todas os casos, a opção pela locação, em vez da aquisição do 
bem, deve ser devidamente motivada, com pronunciamentos técnicos 
derredor da vantajosidade da opção. 

A propósito, lembrem-se as lições de Cuido Falzone, citadas pelo 
ilustre administrativista Celso Antonio Bandeira de Mello2: 

Existe um dever jurídico de boa administração e 
não apenas um dever moral ou da Ciência da 
Administração, porque a norma só quer a solução 

2  In: Discricionariedade e controle jurisdicional. 2.ed.4.tiragem. São Paulo: Malheiros, 
2000, p. 37. 
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excelente, se não for esta a adotada haverá pura e 
simplesmente violação da norma de Direito, o que 
enseja correção jurisdicional, dado que terá havi-
do vício de legitimidade. 

Ilegal e ilegítima a conduta do agente público que opta, culposa ou 
dolosamente, por locações antieconômicas. 

Nesse sentido o lúcido e brilhante julgamento proferido pelo Tri-
bunal de Contas da União — Acórdão n. 918/2005, da Segunda Câmara 
— julgou irregulares as contas e em débito solidário os responsáveis, em 
julgamento da tomada de contas especial instaurada em razão de audito-
ria realizada no Ministério do Transporte. Como ato de gestão antieconô-
mica, ilegal, enquadrou a Corte de Contas a "locação de microcompu-
tadores, notebooks, servidores de rede, impressoras e plotters, com custo, 
no período considerado, significativamente maior do que o custo de aqui-
sição desses equipamentos". 

Entendeu inadmissível que o Ministério adotasse uma nova políti-
ca de informática, a locação de equipamentos, em detrimento da aquisi-
ção, sem qualquer demonstração efetiva da vantagem orçamentária, eco-
nômica ou financeira que a locação dos equipamentos, em contrapartida 
da aquisição, traria ao Ministério, baseado em meros opinativos, despro-
vidos de comparativo de custos nesse sentido. 

A eficiência e a economicidade são princípios estatuídos na Consti-
tuição Federal, pelos quais, dentre outros tantos, devem, obrigatoriamen-
te, se pautar os gestores públicos em sua atuação administrativa. 

Locações antieconômicas afrontam esses princípios, ilegitimam as 
opções feitas a título do exercício do poder discricionário e dão ensejo à 
responsabilização desses gestores públicos. 

Os Tribunais de Contas, que detêm competência institucional para 
apreciar a legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade dos 
procedimentos licitatórios, contratos e outros ajustes celebrados pelo Po-
der Público, têm, indubitavelmente, competência para julgar ilegítimas e 
ilegais essas locações, determinar a sustação dos contratos e a respon- 
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sabilizaçáo dos agentes públicos que, culposa ou dolosamente, optaram 
por locações dessa natureza. 

A sociedade como um todo espera que essa competência seja 
exercida, para que cessem na Administração Pública determinadas condu-
tas, incompatíveis como dever jurídico da boa administração, muito bem 
lembrado por Guido Falzone. 
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O NOVO REGIME JURÍDICO-FUNCIONAL DE AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES 

DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 

José dos Santos Carvalho Filho' 

Resumo 

O presente estudo aborda, preliminarmente, porque ainda não com-
pletado o quadro normativo com o advento da lei federal que se anuncia, 
alguns aspectos jurídico-constitucionais do novo regime jurídico-funcional 
específico criado pela recente Emenda Constitucional n. 51, de 14/02/ 
2006, para duas categorias de servidores públicos da área de saúde: os agentes 
comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias. Prevê a EC n° 
51, para tais categorias de agentes públicos, a admissão mediante processo 
seletivo público, diverso do instituto democrático do concurso de provas ou 
de provas e títulos, exigido pelo art. 37, inc.II — Cf para os servidores em 
caráter permanente. Prevê, ainda uma hipótese nova de perda de cargo, para 
os agentes públicos já exercentes de funções similares, no caso em que não 
preencham os requisitos específicos fixados em lei. O autor demonstra que 
tais servidores, se já estabilizados no serviço público, estarão constitucional-
mente imunes a essa regra. Observa, ainda, que a Emenda instituiu, no 
parágrafo único do art. 20, uma espécie de convalidação de situação antes 
revestida de inconstitucionalidade, em nome de conteúdo político total-
mente divorciado dos princípios administrativos. 

Palavras-chave: Agentes comunitários de saúde; Agentes de combate às 
endemias; Concurso público; Processo seletivo público; Servidores públicos. 

' 	Procurador de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (aposentado), prof. Direito Adminis- 
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Introdução 

A recente Emenda Constitucional n° 51, de 14/02/2006, passou a 
admitir um novo regime jurídico-funcional específico para duas categori-
as de servidores públicos: os agentes comunitários de saúde e os agentes de 
combate às endemias. Embora aparentemente inexpressiva, a nova disci-
plina aponta para algumas particularidades e, o que é mais grave, para 
algumas preocupações. 

A aludida Emenda acrescenta três parágrafos ao art. 198 da Consti-
tuição, que trata do sistema único de saúde (SUS), e institui dois disposi-
tivos próprios para complementar a disciplina sobre o assunto. 

No contexto da Emenda, verifica-se que foi intenção do Constitu-
inte criar mandamentos especiais sobre servidores públicos da área de saú-
de, mas nem por isso eles se deixam caracterizar como tais. Como alguns 
pontos indicam tratamento diverso do adotado para os servidores públi-
cos em geral, vale a pena tecer algumas considerações sobre a matéria, sem 
qualquer preocupação — destaque-se — de esgotá-la, tarefa que com maior 
brilho será desenvolvida pelos juristas. 

Essas singularidades é que constituem objeto das presentes conside-
rações. 

Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias 

A EC n. 51/2006 pretende estabelecer normas gerais sobre o regi-
me jurídico-funcional de duas categorias de servidores públicos: os agentes 
comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias. 

Embora o art. 198, § 5., da CF, com a redação da EC n°51, preveja 
a edição de lei federal para regulamentar as atividades de tais servidores, o 
nomen juris das categorias parece expressar o núcleo de suas funções. 

Em relação aos agentes comunitários de saúde, devem estes preordenar-
se à assistência médica e paramédica diretamente junto às comunidades, certa-
mente aquelas mais carentes ou mais afastadas dos grandes centros urbanos. 
Para que se possa obter êxito nesse mister, necessário se faz que os agentes 
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exerçam também atividade itinerante, vale dizer, dinâmica e plurilocalizada, 
indicando o Estado na busca do cidadão, e não o inverso. A função estática, 
que até agora tem constituído o meio normal de prestação do serviço de 
saúde, tem-se revelado inócua, ineficiente e amargamente cruel para com os 
indivíduos, e isso por ser unilocalizada e exercida em gabinetes e consultórios 
fixos, situação absolutamente imprópria e inadequada para territórios de grande 
dimensão, como é o nosso caso. 

Os agentes de combate às endemias, conquanto alojados na mesma 
área de saúde, estão voltados a outro objetivo — o de enfrentar os males 
endêmicos presentes em várias áreas do território brasileiro, procurando su-
primi-los ou mitigar-lhes os efeitos, de forma a proteger as comunidades 
atingidas por suas conseqüências. Note-se, contudo, que não se cuida de 
servidores temporários, como é o caso dos agentes de saúde que combatem 
epidemias imprevisíveis. As endemias são males permanentes advindos das 
condições inóspitas da natureza, da falta de informações e cuidados por pane 
de determinados grupos sociais e de outros fatores semelhantes. Desse modo, 
a função que lhes cabe é contínua e permanente, pelo menos até que um dia 
se possa vislumbrar o fim desse tipo de mazelas. 

Semelhantes considerações denotam que os agentes comunitários 
de saúde e os agentes de combate às endemias se enquadram na categoria 
de servidores públicos. Em classificação que já tivemos a oportunidade de 
sugerir, apenas para fins didáticos, os servidores públicos podem ser co-
muns ou especiais, aqueles os que exercem as funções normais da rotina 
administrativa, e estes os que detêm prerrogativas especiais normalmente 
contidas em preceitos constitucionais (ex.: os magistrados e os membros 
do Ministério Público). Por outro lado os servidores comuns compor-
tam duas subcategorias: 12) servidores públicos de regime geral, porque 
sujeitos ao estatuto geral; 2a) servidores públicos de regime especial, eis 
que regulados por estatuto próprio, o que ocorre com certas categorias 
funcionais, como policiais, fiscais, professores etc (aqui nos referimos ba-
sicamente ao regime estatutário funcional)2. 

Vide nosso Manual de Direito Administrativo. 15ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2006, p. 493. 
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Em relação à classificação básica, os referidos agentes de saúde enqua-
dram-se como servidores públicos comuns, já que seu regime não provém de 
regulação constitucional. Ademais, como a citada EC. no 51 previu a edição 
de lei federal para dispor sobre seu regime jurídico, não estarão eles sob a égide 
do estatuto geral, mas sim sujeitos a estatuto específico. Conseqüentemente, 
devem ser qualificados como servidores públicos comum de regime especial 

Processo seletivo público 

Dispõe o art. 198, § 40, da CF, com a redação da EC no 51, que: 

Os gestores locais do sistema único de saúde 
poderão admitir agentes comunitários de saúde e 
agentes de combate às endemias por meio de pro-
cesso seletivo público, de acordo com a natureza 
e complexidade de suas atribuições e requisitos 
específicos para sua atuação. 

A expressão processo seletivo público, sem dúvida, provoca no espírito 
do intérprete algumas perplexidades causadas pela carga de generalidade e 
amplitude de seu sentido. 

De logo vem ao intérprete a figura do concurso público, tal como menci-
onado no art. 37, II a IV, da Constituição. Quanto a este, os estudiosos já 
dedicaram inúmeras páginas e lições e delinearam com precisão a sua fisionomia 
jurídica. Todos acentuam tratar-se de procedimento para a seleção do Muro 
melhor servidor, configurando-se como verdadeiro processo competitivo3. Ou 
ainda, conforme clássica lição, "o meio técnico posto à disposição da Adminis-
tração Pública para obter-se moralidade, eficiência e aperfeiçoamento do serviço 
público", para propiciar igualdade de oportunidades aos interessados'. De nossa 
parte, consideramos o concurso público como o mais idôneo meio de recruta-
mento de servidores públicos'. 

GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 9.ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 
171. 

4  MEIRELLES, Hely. Direito Administrativo Brasileiro. 29.ed. São Paulo: Malheiros, 
2004, p. 413. 
Nosso Manual. Op. cit., p. 515. 
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Todo esse delineamento jurídico tem considerado a figura do con-
curso público de provas ou de provas e títulos como método clássico de 
seleção para o fim de serem recrutados aqueles que tiverem efetivamente 
maior mérito e, supostamente, maior aptidão para o desempenho das 
fiinções públicas. Portanto, trata-se de método inegavelmente consentâneo 
com o regime democrático de direito e com os princípios da moralidade, 
impessoalidade e eficiência na Administração 

Poderia o Constituinte da PC n° 51 ter adotado a tradicional ex-
pressão concurso público. Não o fez, e preferiu usar a expressão processo 
seletivo público. Ao intérprete a nova expressão soará como figura diversa 
da clássica, porquanto não teria sentido adotar-se expressão diversa da já 
conhecida para indicar o mesmíssimo método. Semelhante absurdo real-
mente seria inaceitável, gerando complicações para os operadores do di-
reito e afastando a exatidão e coerência jurídicas, o que se afigura inteira-
mente indesejável. 

Do ângulo estritamente semântico, pode-se afirmar que o concur-
so público de provas ou de provas e títulos reflete um processo seletivo 

público. Contudo, esta última expressão tem cunho genérico, significan-
do, na área de recrutamento de pessoal, qualquer tipo de método ofereci-
do ao público em geral por meio do qual se pretende realizar seleção de 
servidores públicos. Parece, pois, que processo seletivo público é o gênero 
do qual é espécie o concurso público, tal como delineado nos referidos 
mandamentos constitucionais. Resulta, pois, que, se é verdadeiro o fato 
de que todo concurso público de provas ou de provas e títulos se enqua-
dra como processo seletivo público, não menos verdadeira é a circunstân-
cia de que nem todo processo seletivo público se materializa pelo concur-
so público, podendo haver ensejo para diversas outras formas de seleção. 

É imperioso, portanto, reconhecer que o recrutamento previsto para 
os agentes comunitários de saúde e para os agentes de combate às endemias 
não haverá de obedecer aos princípios e regras que incidem sobre o con-
curso público de provas ou de provas e títulos e que se aplicam ao recru-
tamento dos servidores em geral. É possível supor, então, que o legislador 
crie normas nas quais se encontrem meios mais tênues (e mais perigosos) 
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para selecionar os candidatos àquelas funções. É o caso, por exemplo, de a 
seleção ser efetivada pelo método de análise de currículos, ou apenas pelo 
grau de escolaridade, ou ainda pela ordem de inscrição. Não são métodos 
desejáveis ou legítimos, mas é indiscutível que se situam dentro da noção 
genérica de processo seletivo público. 

Não obstante, se a lei reguladora da seleção adotar algum desses 
métodos, estará indubitavelmente contaminada de vício de constitu-
cionalidade. Não parece difícil a conclusão em tal sentido. 

O art. 37, IX, da CF, contempla uma categoria específica de agen-
tes públicos — a dos servidores temporários, sujeitos a regime próprio, 
usualmente denominado de regime especial para distingui-lo dos demais 
regimes — o estatutário e o trabalhista. Segundo o dispositivo, será permi-
tido à lei estabelecer os casos de contratação de servidores por tempo de-
terminado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 
público. O texto constitucional é claríssimo no sentido de que semelhan-
te regime foi instituído para o exercício de funções temporárias, o que é 
reconhecido por todos os especialistas na matéria de pessoal do serviço 
público6. Analisando esse regime funcional, podemos consignar que três 
são as suas características: la) a determinabilidade temporal; 22) a tempo-
rariedade da função; 3a) a excepcionalidade do interesse público da Ad-
ministração7. Em virtude de tais características é que se tem entendido 
legítimo o recrutamento por meio de procedimento seletivo simplificado — 
que, embora seja forma de processo seletivo público, não se equipara ao 
concurso público, método que mais notoriamente homenageia o princí-
pio da impessoalidade e da moralidade administrativa e que impõe uma 
seleção mais rigorosa, baseada no conhecimento e na aptidão, o que nem 
sempre ocorrerá no procedimento simplificado'. 

6  Entre todos, D1 PIETRO, Maria Sylvia. Direito Administrativo. 18. ed. São Paulo: 
Atlas, 2005, p. 446. 

7  Nosso Manual, op. cit., p. 500. 
8  A expressão consta, inclusive, no art. 30  da Lei n°8.745193, que, na esfera federal, regula 

os casos cru que se admite o recrutamento de servidores temporários pelo regime especial. 
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Todos conhecem as distorções ocorridas com esse tipo de recruta-
mento. Deixamos averbado o seguinte: 

Lamentavelmente, a contratação pelo regime es-
pecial, em certas situações, tem servido mais a 
interesses pessoais do que ao interesse adminis-
trativo. Por intermédio desse regime, têm ocorri-
do contratações 'temporárias' com inúmeras pror-
rogações, o que as torna verdadeiramente perma-
nentes9. 

Semelhantes distorções têm sido corrigidas algumas vezes pelo Ju-
diciário, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, ao declarar a inconstitu-
cionalidade de leis que admitiam o recrutamento de pessoal pelo regime 
especial para o exercício de funções permanentes, dissimulada e imoral-
mente tratadas como temporárias. 

Fora as referidas improbidades, o certo é que a verdadeira seleção de 
servidores provisórios pelo método do procedimento seletivo simplifica-
do somente se legitima como constitucional diante da temporariedade e 
da excepcionalidade das funções a serem executadas. 

Não é, porém, o que sucede com o recrutamento dos agentes em 
foco. As funções de agente comunitário de saúde e de agente de combate 
às endemias têm caráter permanente e se inserem na rotina administrativa 
comum, nada tendo de temporário ou de excepcional interesse público. 
Conseqüentemente, a lei não lhes pode aplicar o mesmo método seletivo 
adotado para a seleção de servidores temporários — estes, e somente estes, 
contemplados no art. 37, IX, da Constituição. 

No caso de a lei prevista no art. 198, § 50, da CF, com a redação da 
EC n° 51, regular qualquer tipo de processo seletivo público que não seja 
pelo método do concurso público de provas ou de provas e títulos, cujas 
regras básicas se encontram nos incisos II a IV do art. 37 da Constituição, 
estará ela, sem dúvida, inquinada de vício de constitucionalidade. Even- 

Nosso Manual, op. cit., p. 501. 
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tuais regras seletivas dessa natureza afrontarão diretamente as normas cons-
titucionais relativas ao recrutamento normal de servidores. 

O art. 198, I§ 40, da CF — que é o dispositivo em foco no presente 
tópico — dispõe ainda que o processo seletivo público deverá observar a 
natureza e a complexidade das atribuições dos agentes e os requisitos espe-
cíficos para sua atuação. A ressalva comida no mandamento está longe de 
ser esclarecedora. Na verdade, tanto pode significar que provas de conhe-
cimento e de títulos sejam adequadas a esta ou àquela função, como pode 
indicar que métodos seletivos possam ser diversificados para adequar-se à 
natureza da função. 

Na primeira hipótese, ou seja, em concurso público de provas ou 
de provas e títulos, a citada adequação às funções dos agentes é inteira-
mente legítima. Aliás, nem precisaria haver menção normativa, pois que é 
implícito o princípio de que o concurso público tem que ajustar-se às 
funções a serem exercidas futuramente pelos candidatos. Quanto maior a 
complexidade das funções, mais rigoroso será o processo seletivo; tratan-
do-se de funções mais singelas, o rigor seletivo deve ser atenuado. 

Entretanto, a segunda hipótese incorreria em inconstitucionalidade, 
pois diversos seriam os métodos de seleção e não as provas. Significa que 
não seria legítimo que o legislador adotasse para um tipo de recrutamento 

concurso público de provas ou de provas e títulos, e para outro usasse o 
procedimento seletivo simplificado, com vistas à observância do princí-
pio da adequação. Sendo permanentes as funções dos agentes comunitári-
os de saúde e dos agentes de combate às endemias, o único método 
admissivel, como vimos, será o concurso público de provas ou de provas 
e de títulos. 

Por via de conseqüência, é de entender-se que o princípio da ade-
quação do processo seletivo às funções a serem exercidas pelos servidores 
leva em conta exclusivamente o concurso público de provas ou de provas 
e títulos, único sistema admitido para o recrutamento de servidores para 

exercício de funções permanentes. 
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O regime jurídico 

Nos termos do art. 198, §, 50, da CF, também com a alteração da 
EC n. 51/2006, "Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regula-
mentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de com-
bate às endemias". 

O dispositivo permite indagar qual o regime jurídico que a lei ado-
tará para o recrutamento de tais agentes. 

Os regimes jurídico-funcionais comportam divisão em três catego-
rias: 11 a) regime estatutário; 2a) regime trabalhista; 3a) regime especial. 

O regime estatutário é aquele em que os direitos e deveres dos ser-
vidores se situam numa lei denominada Estatuto'°. A relação jurídica em 
tal regime tem revestimento de direito público, não se firmando qual-
quer elo contratual entre o servidor e a Administração Pública. Uma de 
suas características é a pluralidade normativa, na medida em que não há 
um estatuto único (salvo, é claro, o estatuto constitucional), vale dizer, 
cada ente federativo, valendo-se de sua autonomia administrativa, deve 
editar sua própria lei, indicando os direitos e deveres dos servidores". 

O regime trabalhista, ao contrário, tem natureza contratual, pois 
que se firma contrato de trabalho entre a pessoa pública e o respectivo 
servidor. Em relação a ele, vigora o princípio da unidade normativa, sen-
do a CLT o diploma único a regular os efeitos da relação jurídica de 
contratação. Embora haja opiniões no sentido de ser tal regime inadequa-
do ao pessoal do serviço público, o certo é que a Constituição deixa explí-
cita a possibilidade de recrutamento com sujeição ao referido regime. 

Por último, o regime especial — já o vimos — é caracterizado por sua 
aplicabilidade a situações de excepcional interesse público, devendo a ad-
missão ensejar fixação de prazo certo para a contratação e, conseqüente- 

li)  MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 8. ed. São Paulo: RT, 2004, 
p. 320. 

"Nosso Manual, op. cit., p. 495. 
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mente, para o exercício das funções. No que tange ao vínculo, trata-se de 
contrato de direito público, com fisionomia própria e dotado de regime 
jurídico diverso do aplicável aos regimes estatutário e trabalhista. 

A EC n0 51/2006 não deixou bem claro o regime jurídico a ser 
adotado para os agentes de saúde em foco. O regime especial — deve insis-
tir-se — não pode ser o adotado, tendo em vista a ausência da característica 
da temporariedade que se faz imprescindível à adoção de tal regime. 

Restariam, então, os regimes estatutário e trabalhista. No tato do 
art. 198, § 4°, da CF, confere-se aos gestores locais competência para 
admitir os agentes, parecendo indicar, com esse vocábulo, a adoção do 
regime estatutário. Além disso, no § 6° do mesmo artigo se encontra a 
expressão perder o cargo, o que confirma a hipótese do regime de estatuto. 
No art. 2° da mesma Emenda, todavia, menciona-se que, em relação a 
Estados, Distrito Federal e Municípios, os mesmos agentes só poderão ser 
contratados na forma do art. 198, § 40, da CF, o que parece apontar para 
o regime trabalhista (é que, com efeito, não se contrata servidor estatutário, 
até porque para este não há contratação). 

Na falta de definição do regime jurídico, deverá a lei federal, referi-
da no art. 198, § 50, da CF, explicitá-lo, de forma bem transparente, não 
somente para garantia dos interessados, como também para a própria 
Administração. Vale a pena observar, no entanto, que a disciplina a ser 
estabelecida na aludida lei federal não precisará adotar as mesmas regras 
contidas na lei estatutária ou na lei trabalhista. Quer dizer: a nova lei 
poderá criar regras especiais quer para um quer para outro dos regimes 
funcionais. O que a lei não pode deixar de definir é o regime jurídico-
fimcional em si a ser adotado para os agentes, demonstrando se se cuida 
do regime de estatuto ou de contratação. 

Estados, Distrito Federal e municípios 

O art. 2° da EC n° 51 tem os seguintes dizeres: 

Após a promulgação da presente Emenda Cons-
titucional, os agentes comunitários de saúde e os 
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agentes de combate às endemias somente pode-
rão ser contratados diretamente pelos Estados, 
pelo Distrito Federal ou pelos Municípios na for-
ma do § 4° do art. 198 da Constituição Federal, 
observado o limite de gasto estabelecido na Lei 
Complementar de que trata o art. 169 da Cons-
tituição Federal. 

De logo, é mister constatar que o art. 198, § 4°, a que alude o 
dispositivo, é, como visto, o que se refere ao processo seletivo público 
para arregimentar os agentes de saúde ora enfocados. O mandamento que 
concerne à lei federal para regular o regime jurídico e regulamentar as 
atividades dos agentes encontra-se no art. 198, § 5°, da CF. 

O condicionamento de contratação imposto a Estados, Distrito 
Federal e Municípios, estabelecido no art. 2°, por conseguinte, refere-se 
exclusivamente ao processo seletivo público e ao respectivo princípio da 
adequação às atribuições e à atuação dos agentes, nenhuma relação tendo 
com a lei federal que disporá sobre o regime jurídico. 

Registre-se, por oportuno, que apenas a exigência de processo sele-
tivo público pode ser paradigma para os demais entes federativos que não 
a União. A lei federal mencionada no art. 198, § 5°, é de aplicabilidade 
exclusiva ao ente federal, não podendo servir de paradigma para as demais 
pessoas federativas em virtude da salvaguarda de autonomia que lhes con-
fere a Constituição. 

Diante de tal premissa, é possível supor que leis estaduais, distritais 
ou municipais disponham sobre seus próprios regimes jurídicos, diferen-
ciando-se do adotado na esfera federal. Só assim estará assegurada a obser-
vância de sua autonomia. O que lhes é vedado é o recrutamento por 
outro método que não seja o do processo seletivo público. 

Tais observações — destaque-se — dizem respeito ao regime 
estatutário. No entanto, é forçoso admitir que, se a opção for pelo regime 
trabalhista, a lei federal poderá ter também caráter nacional, já que a com-
petência privativa para legislar sobre direito do trabalho é da União Fede- 
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tal (art. 22, I, CF). Nesse caso, a lei nova poderia trazer inovações em 
relação às normas hoje constantes da Consolidação das Leis do Trabalho, 
hipótese em que o regime jurídico resultante da nova lei seria de 
aplicabilidade obrigatória para os demais entes federativos, a exemplo, 
aliás, do que já sucede com a própria CLT. 

A perda do cargo 

Dita o art. 198, § 60, da CF, com a alteração introduzida pela EC 
n° 51, que: 

Além das hipóteses previstas no § 1° do art. 41 e 
no § 4° do art. 169 da Constituição Federal, o 
servidor que exerça funções equivalentes às de 
agente comunitário de saúde ou de agente de com-
bate às endemias poderá perder o cargo em caso 
de descumprimento dos requisitos específicos, fi-
xados em lei, para o seu exercício. 

O núcleo do dispositivo consiste na perda do cargo por parte do 
servidor. 

A Emenda fez alusão a três hipóteses de perda do cargo. Duas delas 
— as do art. 41, § 1° e do art. 169, § 4° — já são de antemão conhecidas. O 
primeiro desses dispositivos relaciona três hipóteses de perda do cargo, 
todas qualificadas como casos de demissão por terem caráter punitivo: a) 
sentença judicial transitada em julgado; b) processo administrativo com 
prévia e ampla defesa e contraditório para o servidor; c) procedimento 
de avaliação periódica de desempenho na forma prevista em lei comple-
mentar. Como se mencionou, cuida-se de perda do cargo ocorrida em 
virtude de infração funcional e, por conseguinte, caracterizam-se as hipó-
teses como demissão12. O outro dispositivo — art. 169, § 40, introduzido 
pela EC no 19/98 — admite a perda do cargo quando houver excesso de 
pessoal, em confronto com os limites máximos de gastos previstos em lei 

12  Nosso Manual, op. cit., p. 549. 
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complementar, no caso a Lei Complementar no 101, de 04/05/2000. 
Esta hipótese, contrariamente à anterior, espelha a figura da exoneração, 
ausente que está o elemento infracional e punitivo gerador da perda do 
cargo. É o que também ocorre com a perda de cargo em comissão por 
vontade da Administração, com a perda do cargo no período do estágio 
probatório (exonerações ex officio) e com a perda do cargo por desejo do 
próprio servidor (exoneração a pedido)B. 

A terceira hipótese de perda do cargo mencionada no art. 198, § 
6°, da CF, reside no caso de descumprimento dos requisitos específicos, 
fixados em lei, para o exercício das funções de agente comunitário de 
saúde e de agente de combate às endemias. Esse suporte fático nada tem 
de infracional ou punitivo; diz respeito apenas a requisitos para o exercí-
cio de funções. Sendo assim, o dispositivo, além de ter admitido a perda 
do cargo por meio da demissão (arts. 41, § 10) e da exoneração (169, § 
4°, CF), previu também a perda por outra modalidade de exoneração, 
que é exatamente essa relativa à falta de cumprimento dos requisitos. 

O dispositivo, contudo, alude ao descumprimento de requisitos 
que sejam supervenientes em relação ao que a lei nova vier a estabelecer. 
Ou seja: ao momento em que foram admitidos os servidores, considera-
vam-se preenchidos os requisitos para o exercício das funções dos referi-
dos agentes, e, posteriormente, a lei nova criou alguns outros que os ser-
vidores não poderiam cumprir. Nesse caso, tais servidores estariam sujei-
tos à perda do cargo. Para exemplificar, é o caso em que a nova lei passa a 
exigir escolaridade mínima de segundo grau, quando a anterior trazia ape-
nas a imposição de que seria bastante a escolaridade de primeiro grau. 

Tal hipótese merece comentário à parte. 

Em nosso entender, o suposto fático fixado no art. 198, 5 6°, da 
CF, tem que ser objeto de interpretação conforme a Constituição. Se o 
servidor, titular do cargo, já adquiriu a estabilidade, na forma do art. 41, 
capta, da Constituição, o direito à permanência no serviço público já se 

13  FIGUEIREDO, Lucia. Curso de Direito Administrativo. 7.ed. São Paulo: Malheiros, 
2004, p. 616. Nomesmo sentido, nosso Manual, op. cit., pp. 548. 
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incorporou a seu patrimônio jurídico e, portanto, está o servidor titula-
rizando direito adquirido — direito esse que não pode ser transgredido por 
lei nova, ainda que esta se formalize por Emenda. Impede-o o art. 60, § 
40, IV, da CF, que qualifica como cláusula pétrea e, pois, imutável pelo 
Poder Constituinte Derivado, os direitos e as garantias individuais. Por 
conseguinte, se o servidor adquiriu a estabilidade, tendo cumprido apenas 
os requisitos então exigidos para sua admissão, estará imune à perda do 
cargo se a nova lei fixar outros requisitos que não possa cumprir, e isso 
porque tem direito adquirido para a sua manutenção dentro do quadro 
de servidores públicos. 

Para que o dispositivo da Emenda se harmonize com os parâmetros 
constitucionais, será necessário considerar que a perda do cargo, no caso 
de descumprimento superveniente de requisitos para o desempenho das 
funções de agente comunitário ou de combate às endemias, atingirá ex-
clusivamente aqueles servidores que ainda não tenham alcançado a garan-
tia constitucional da estabilidade. Isso denuncia claramente a necessidade 
de dar-se ao citado dispositivo interpretação conforme a Constituição. Se 
assim não fizer o aplicador da norma, sua conduta será inconstitucional, 
caso voltada para servidores que, constitucionalmente, não se situem den-
tro do estrito âmbito de incidência da norma — no caso, aqueles servido-
res já titulares da garantia da estabilidade funcional. 

Observe-se que a hipótese ora comentada é diversa daquela decidi-
da recentemente pelo Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à 
questão do cumprimento de requisitos de determinado cargo. No caso 
submetido à apreciação da Corte, estava em curso procedimento concursal 
quando sobreveio lei nova criando requisitos até então não exigidos ante-
riormente, como o de escolaridade. Decidiu-se que o concurso gera ape-
nas uma expectativa de direito para os candidatos ao cargo, de modo que 
a alteração da lei, com a instituição de novos requisitos, não ofenderia 
direito adquirido daqueles que ainda estavam na fase do concurso públi-
co'''. Veja-se, pois, que se trata de situações bem diferenciadas. Enquanto 

34  RE 318.106-RN, 2' Turma, Rel. Min. ELLEN GRACIE, julg. em 18.10.2005 ("Infor-
mativo STF" n°405, out/2005). 
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na hipótese sujeita ao STF havia apenas uma expectativa de direito, no 
caso da estabilidade funcional, desde que preenchidos os requisitos para 
tanto, o direito adquirido já integra o patrimônio do servidor. 

De qualquer modo, o art. 198, §, 6°, da CF, protagoniza, sem qual-
quer sombra de dúvida, uma grande injustiça mesmo para aqueles servi-
dores que, sem terem ainda estabilidade, não mais podem preencher os 
requisitos estabelecidos na nova lei. De plano, convém assinalar que não 
se pretende aqui louvar a forma de recrutamento feita anteriormente, nem 
discutir se inapropriados os requisitos então exigidos. O que nos parece é 
que a Administração, tão usualmente desorganizada e desordeira, resolve 
às vezes revestir-se de um furor de legalidade e organização às custas dos 
pobres servidores. Não seria mais justo crucificar os administradores que 
antes recrutaram erroneamente os servidores, do que transmitir os respin-
gos de tais equívocos aos servidores? Se alguém não tem culpa nesse tipo 
de episódio, esse alguém é o servidor; na verdade, ele nunca ingressa no 
serviço público manu milita ri: sempre que o faz, presentes estão dois ele-
mentos mobilizadores: 1°) a necessidade de emprego; 2°) a anuência da 
Administração. 

Assim, conquanto não se possa discutir, no que diz respeito aos 
servidores sem estabilidade, a constitucionalidade da norma, pode-se, ao 
menos, rechaçar seu conteúdo pela injustiça que contém, permitindo que 
a Administração se coloque louros à custa de servidores que sequer contri-
buíram para seu recrutamento anterior. 

A convalidação de admissão inconstitucional 

Prevê a EC no 51 nítida hipótese de convalidação de situação antes 
revestida de inconstitucionalidade. 

Conforme os termos do art. 2°, parágrafo único, da referida Emenda, 

Os profissionais que, na data de promulgação 
desta emenda e a qualquer título, desempenha-
rem as atividades de agente comunitário de saú-
de ou de agente de combate às endemias, na for- 
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ma da lei, ficam dispensados de se submeter ao 
processo seletivo público a que se refere o §, 40 
do art. 198 da Constituição Federal, desde que 
tenham sido contratados a partir de anterior pro-
cesso de Seleção Pública efetuado por órgãos ou 
entes da administração direta ou indireta do Es-
tado, Distrito Federal ou Município ou por ou-
tras instituições com a efetiva supervisão e auto-
rização da administração direta dos entes da fe-
deração. 

A peculiaridade da norma reside na circunstância de que estarão 
dispensados do processo seletivo público os servidores antes admitidos 
por processo de seleção pública. A idéia que o dispositivo transmite é a de 
que tal recrutamento não observou as exigências constitucionais. E, certa-
mente, não observou mesmo. Só se poderia ter como observadas essas 
exigências se a referida seleção se tivesse concretizado por meio de concur-
so público de provas ou de provas e de títulos, já que as funções dos 
agentes comunitários de saúde ou de combate às endemias traduzem per-
manência, e não temporariedade. 

Por conseguinte, se o recrutamento anterior era desconforme à 
Constituição, deveria ser objeto de desconstituição. Não foi o que fez o 
Constituinte derivado. 

Dessa maneira, se a admissão anterior se deu tão-somente por sele-
ção de currículos, por exemplo, sendo, pois, inconstitucional, o art. 20, 
parágrafo único, da EC no 51, converteu-a em legítima e superveniente-
mente consentânea com a Constituição. Adotou o Constituinte a figura 
da convalidação constitucional, pela qual situação antes tida como inválida 
passa a ter o respaldo de validade em virtude do fundamento firmado 
pela norma nova". 

Infelizmente, o conhecimento que se tem sobre tais admissões an-
teriores revela que sequer houve seleção pública e, quando houve, o re- 

15  Hipótese semelhante, aliás, encontra-se no art. 17, §, 20, do ADCT da Constituição. 
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crutamento se deu por critérios de constitucionalidade duvidosa, quando 
não por ofensa direta aos princípios da moralidade administrativa e da 
impessoalidade. Com  toda a certeza, a Administração vai considerar to-
dos os casos anteriores como ocorridos por seleção pública, de modo que 
todos os servidores acabarão por se perpetuar na Administração no exercí-
cio dos cargos de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às 
endemias. 

Trata-se de norma de evidente conteúdo político, totalmente divor-
ciada dos padrões existentes no âmbito dos princípios administrativos. 

Conclusão 

As presentes considerações tiveram por escopo apenas analisar, de 
forma sucinta, e sem a profundidade desejada (ate porque não se comple-
tou o quadro normativo), os aspectos introduzidos pela Emenda Consti-
tucional n°51, de 14/02/2006. 

A exegese dos dispositivos da Emenda não transmitem grandes es-
peranças no que toca ao recrutamento de pessoal na área de saúde. Aliás, 
nem o poderiam realmente, sabido que os governos de todas as esferas 
tratam com desdém, desinteresse e crueldade o serviço público de saúde, 
tão fundamental para as coletividades. 

Se há um setor de serviços em que mais notória está a vulneração da 
cidadania, esse é o setor de saúde. Portanto, nenhuma surpresa especial 
pode causar a disciplina constitucional sobre o recrutamento de servido-
res — disciplina essa ensejadora de tantas dúvidas, perplexidades e 
questionamentos quanto à sua própria constitucionalidade. 

Não é por acaso que a todo momento haja litígios decorrentes das 
relações entre o Estado e seus servidores, muitas vezes abarrotando os 
Tribunais convocados a dirimi-los. Não há uma política de pessoal uni-
forme, coerente, justa e razoável, o que causa uma insatisfação geral e só 
prejudica cada vez mais o desempenho dos servidores públicos, que são, 
em última instância, o principal suporte da Administração. 
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IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: ALGUMAS 
CONSIDERACCOES NOS 

ADITAMENTOS CONTRATUAIS INVÁLIDOS 

Lucia Valle Figueiredo* 

Resumo 

Assinala a autora que a Lei de Improbidade Administrativa, no 8.429, de 2 de 
junho de 1992, prevê penas muito severas, para cuja cominação o juiz deverá 
aplicar o devido processo legal em sua forma substancial, em que hão de estar 
necessariamente presentes os princípios constitucionais da igualdade, 
razoabilidade, proporcionalidade e possibilidade de ampla defesa. Em geral, 
entende que se deverá dar à Lei n° 8.429 uma interpretação confirme à Cons-
tituição, naquilo que exorbitar de princípios constitucionais, como o da pre-
sunção de inocência. Analisa detidamente as condições de aplicação de medi-
das como a quebra dos sigilos fiscais e bancários do agente administrativo e 
intelecção adequada da aplicação das disposições da Lei a terceiros. Caracteriza 
como ímprobos os atos que, além de ilegais, se mostrarem fruto da 
desonestidade ou de inequívoca e intolerável incompetência do agente públi-
co. Nesse sentido, define que a conduta do agente, para enquadrar-se hipóte-
ses previstas pelos art. 90 e 11 da Lei, há de ser necessariamente dolosa; e, no 
caso do art.10, dolosa ou culposa, porém culpa que escaparia dos standards 
normais do homem médio. Detém-se na adequada interpretação do art. 11 
da Lei, a respeito da violação dos princípios constitucionais da Administração 
Pública, e, por fim, exemplifica o caso concreto dos aditivos contratuais que, 
dizendo respeito a alterações das especificações do projeto previstas no art. 65, 
inciso I, letra a, excedem os limites quantitativos de que trata o § 2°, inciso I, 
do mesmo artigo da Lei no 8.666/93. 

Palavras-chave: Improbidade administrativa; Lei no 8.429/92; Conduta 
dolosa; Quebra de sigilos; Aditivos contratuais. 

* Lúcia Valle Figueiredo é professora titular de Direito Administrativo da PUC — SP. 
Advogada e consultora jurídica em São Paulo, desembargadora federal aposentada do 
Tribunal Regional Federal da 3° Região. 
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Os Atos de Improbidade Administrativa 

Os atos de improbidade administrativa foram veiculados pelos artigos 
90, 10 e 11 da Lei no 8.429/92, respectivamente, atos de improbidade 
que importam enriquecimento ilícito, atos que causam prejuízo ao 
Erário e atos que atentam contra os princípios da administração. 

As penas, dispostas no artigo 12 da mesma Lei e, ainda, na ausência 
de enriquecimento ilícito ou de prejuízo ao Erário (hipóteses do artigo 
11), são bastante severas, draconianas; na verdade, algumas delas. 

1.1 Encontram-se as penas aplicadas aos atos em grau decrescente; tais 
sejam, as que envolvem enriquecimento ilícito, são as mais severas; 
em seguida, as que implicam dano ao Erário, e, por último, as que 
atentam contra os princípios da Administração. 

Ainda, o parágrafo único do artigo 12 atribui ao juiz — como, aliás, não 
poderia ser diferente — a possibilidade de levar em conta a extensão do 
dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. 

2.1 Sem dúvida, deverá o juiz aplicar o devido processo legal em sua 
forma substancial, em sua forma substantiva, em que hão de estar 
necessariamente presentes os princípios constitucionais da igual-
dade, razoabilidade, proporcionalidade e possibilidade de am-
pla e efetiva defesa. 

2.2 Enfatize-se e deixe-se curialmente claro, que se encontram razoabili-
dade e proporcionalidade necessariamente ínsitas no devido proces-
so legal substantivo. E, somente diante das circunstâncias do caso 
concreto, bem avaliada individualmente a conduta do agente pú-
blico, poder-se-á aferir se foi ou não cumprido o devido processo 
legal substantivo, com a tipificação rigorosa do alegado ato ilícito 
e a aplicação adequada da pena. 

2.3 Deseja-se, pois, desde logo, deixar assinalado que se deverá dar à 
Lei no 8.429/92 interpretação conforme à Constituição', na- 

A respeito da intopretação conforme, muitos autores, de consideração, já se manifesta-
ram. Vamos trazer à colação apenas Canotilho: "Ora, o princípio da interpretação confor- 
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quilo que parecer exorbitar do texto constitucional, fazendo-se uti-
lização plena da cláusula substantiva do devido processo legal, como 
já dito e enfatizado em diversos trabalhos, por ser essa a única ma-
neira de não se violar o texto constitucional. 

2.4. Lembremo-nos que as garantias constitucionais foram concebidas 
exatamente para que conscrições, exercidas de forma ilegal ou 
abusiva, pudessem ser repelidas energicamente. 

Na verdade, quando houver imputações de condutas ilícitas, obriga-
se, sem sombra de dúvida, ao contraditório preliminar2, à apuração, pelo 
menos sumária, antes de ser aplicada qualquer medida coercitiva, como, 
por exemplo, a quebra dos sigilos fiscal e bancário. 

3. Por outro lado, o exame dos contratos administrativos pelos Tribunais 
de Contas vai se constituir em manifestação de concordância para que 
possam produzir ou continuar a produzir efeitos válidos. É homologa-
ção do ato administrativo (em sentido lato3) anteriormente celebrado. 

3.1 Realmente, a eficácia desses contratos estaria sob condição resolu-
t6ria. É dizer, se considerados ilegais, que deveriam ser desfeitos, 
sustados (termo constitucional). 

me à Constituição é um instrumento hermenêutico de conhecimento das normas cons-
titucionais que impõe o recurso a estas para determinar e apreciar o conteúdo intrínseco 
da lei. (...). Se a interpretação conforme à Constituição quiser continuar a ser interpreta-
ção, ela não pode ir além dos sentidos possíveis, resultantes do texto e do fim da lei. Por 
outras palavras: a interpretação conforme à Constituição deve respeitar o texto da norma 
interpretanda e os fins prosseguidos através do acto normativo sujeito a controlo". 
CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional. 6. ed. revista Coimbra: Almedina, 

1993, p. 1112. 
2  Ver a Lei de Processo Administrativo, Lei Federal n°9.784/99, artigos 1° e, principal-

mente, 2°, inciso X, que se aplica subsidiariamente à míngua de legislação expressa. Ver 
também decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida no julgamento do MS 24.268, 
na qual foi concedida a segurança no sentido de anular o ato do TCU, que desrespeitava 
o contraditório e a ampla defesa. 

3  Dissemos em sentido lato, porque entendemos que o contrato administrativo tem 
especificidades que não tem o ato em sentido estrito. Principalmente há que se falar do 
acordo de vontades, da consensualidade portanto. 
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É bem de ver que, por isso mesmo, não pode ser determinada, 
desde logo, a quebra dos sigilos (fiscal e bancário do agente administrati-
vo "acusado" de improbidade), se não tiver sido indicada situação ilegal 
quer pelo Tribunal de Contas, quer pelo Ministério Público, situação 
cujo resultado seria o enriquecimento ilícito. 

3.1.1 O enriquecimento ilícito tem feição clara. É de Plácido e 
Silva4  a seguinte definição de enriquecimento ilícito "O en-
riquecimento ilícito ou sem causa é o que se promove, em-
pobrecendo injustamente outrem, sem qualquer razão jurí-
dica, isto é, sem ser findado numa operação jurídica, consi-
derada lícita ou numa disposição legal" (grifos nossos). 

Se não se aludir ter havido superfaturamento ou qualquer ato de 
corrupção por parte dos agentes públicos, não se poderá cogitar na prática 
dolosa de ato de improbidade administrativa. 

3.1.2 Na verdade não se poderá falar em enriquecimento ilícito, 
acusação tão grave, sem qualquer prova ou, pelo menos, qual-
quer configuração mais nítida, que possa induzir a existência 
de tal figura jurídica. 

3.1.3 De outra parte, deixe-se claro que, se a imputação for de 
dano ao Erário, far-se-á necessário ficar cabalmente provado, 
quer no Tribunal de Contas, quer na ação judicial, ter havi-
do superfaturamento por parte da firma contratada, por-
que, se assim não for, antes, poder-se-á falar em violação aos 
princípios da Administração, artigo 11 da Lei. 

A hipótese seria, então, enfatize-se, do artigo 11 e não mais do 
artigo 10, com sanção diferenciada e configuração legal diversa. 

4. Todavia, é bom não se esquecer que ao terceiro, na hipótese, à contra-
tada, também deverá ser imputada a mesma conduta lesiva ao Erário e/ 
ou aos princípios da Administração, por força do artigo 3°. É verdade 

4  Vocabulário Jurídico, p. 604. 
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que o dispositivo, como outros da Lei, pode ser considerado draconiano, 
caso não lhe aplique intelecção adequada, como já se disse em outros 
trabalhos. 

4.1 Vejamos o artigo 3°: As disposições desta Lei são aplicáveis, no que 
couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou 
concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie 
sob qualquer forma direta ou indireta''. "(...)". 

4.2.Vejamos, inicialmente, os sentidos de induzir e concorrer. Induzir, 
no Dicionário da Língua Portuguesa de Antônio de Moraes Silva', 
significa persuadir, instigar, aconselhar. 

No Dicionário Jurídico de autoria da conceituada Professora Ma-
ria Helena Diniz6, persuadir tem as seguintes acepções: "I. na acepção do 
direito civil e penal: instigar, persuadir, aconselhar". 

De seu turno, concorrer, também no Dicionário da Língua Portu-
guesa de Antônio de Moraes Silva significa (nas acepções que mais se 
concertam com a questão): contribuir, ajudar, auxiliar7  

Portanto, desde logo se verifica que a conduta, quer de induzir, 
quer de concorrer, deve ser positiva, intencional, conduta que busca o 
resultado, portanto, dolosa (como, diga-se de passagem, também a con-
duta do agente administrativo). 

4.3 É verdade que acrescenta o mencionado artigo 30 da Lei n° 8.429, 
de 02/06/1992 o fato de se beneficiar o terceiro do ato direta ou 
indiretamente. 

5. Segundo entendemos, a conduta do agente público para se enquadrar 
no artigo 9° (enriquecimento ilícito) será sempre dolosa (impossível 
imaginar-se enriquecimento ilícito sem dolo); no artigo 10, dolosa ou 

5  Dicionário de Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: 1922, p. 154. 
6  Dicionário Jurídico. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 829, v.2. 
7 

 

Não transcrevemos as acepções da Profa. M. H. Diniz porque esta se refere à concorrência 

em outros sentidos jurídicos. 
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culposa, porém, culpa no seu sentido lídimo, de descaso, desatenção, 
despreparo, conduta que escaparia dos standards normais de compor-
tamento do homem médio, e, no artigo 11, como veremos, deverá ser 
necessariamente dolosa. 

Sim, dissemos propositalmente "culpa no sentido lídimo da pala-
vra", porque não se poderia utilizar, como pretende a Lei, culpa em senti-
do amplíssimo. Se assim fosse, qualquer conduta, posteriormente enten-
dida como não tendo sido a mais adequada, ou, até mesmo, não respei-
tadora de todos os princípios da Administração, (como, por exemplo, 
desrespeito às formalidades legais) poderia receber a sanção de conduta 
ímproba com as conseqüências dela advindas. 

6. O artigo 11 da Lei no 8.429/92 e a necessidade de adequada interpre-
tação. 

6.1 Entendemos que, nessa hipótese (do artigo 11 da Lei), o legislador 
equiparou a ilegalidade à improbidade, o que não havia feito o 
texto constitucional. Portanto, para elidir inconstitucionalidade 
deverá ser dada, como já afirmado anteriormente, interpretação 
conforme a Constituição. 

6.2 O texto constitucional, ao arrolar os princípios da Administração, 
expressamente enumerou os da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, eficiência (após a Emenda n° 19/98) e publicidade. 
Obviamente, outros princípios estão ou expressos em outros dis-
positivos (que não especificamente no artigo 37), como o da moti-
vação, no artigo 93, inciso X, ou implícitos como os da 
razoabilidade e proporcionalidade, sistematicamente aplicados por 
nossa Corte Suprema. 

6.3 Porém, moralidade não é o mesmo que improbidade. Deveras, 
em nossa Constituição a conduta do administrador ímprobo deve 
ser sancionada de maneira rigorosa. 

José Afonso da Silva' refere-se à improbidade nos seguintes termos: 

s  Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Moleiros, 2002, p. 649. 
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A probidade administrativa é uma forma de 
moralidade administrativa que mereceu conside-
ração especial pela Constituição, que pune o ím-
probo com a suspensão de direitos políticos (art. 
37, §, 4.). A probidade administrativa consiste no 
dever de o 'funcionário servir a Administração com 
honestidade, procedendo no exercício das suas 
funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades 
delas decorrentes em proveito pessoal ou de ou-
trem a quem favorecer'9. Cuida-se de uma imora-
lidade administrativa qualificada. A improbidade 
administrativa é uma imoralidade qualificada pelo 
dano ao erário e correspondente vantagem ao ím-
probo ou a outrem. 

7. Fábio Medina Osório, monografista do tema averba: 

A improbidade administrativa, de fato, uma vez 
reconhecida, há de se ensejar, como regra, a nuli-
dade absoluta do ato administrativo, com efeitos 
ex tune e demais consectários, dada a natureza 
significante e grave da ilicitude. Nesse caso, fala-se 
na improbidade em qualquer de suas modalida-
des: enriquecimento ilícito, dano ao erário ou viola-
ção dos princípios" (grifos do original). (...) Nem 
sempre, de outro lado, um ato absolutamente 
nulo será fruto da improbidade, visto como há 
outras fontes possíveis de nulidade administrati-
va. A relação entre teoria geral das nulidades e 
improbidade apenas fornece o caminho, ou, me-
lhor dizendo, o "cheiro" da improbidade admi-
nistrativa. Não mais do que isso" (grifos nossos)..'° 

9  Cf. CAETANO, Marcelo. Manual de Direito Administrativo. 1. ed. brasileira. Rio de 
Janeiro: Forense, 1970. t.11/684 
OSÓRIO, Fabio Medina. Improbidade administrativa: observações sobre a Lei n°8.429/ 
92.2. ed. ampl. e aum. São Paulo: Síntese, p. 132. 

Revista Gestão Pública e Controle. v. 1, n. 2, ago./2006 	 133 



Será qualquer ilegalidade que poderá ensejar con-
figuração da improbidade administrativa? 
Com efeito, aqui cabe registrar, fundamentalmen-
te, que a mera ilegalidade, pura e simples, não 
revela a improbidade administrativa, na exata 
medida em que esta é uma categoria do ilícito 
mais grave, acentuadamente reprovável, seja por 
dolo ou culpa do agente, merecedor de especiais 
sanções. A ilegalidade, por si só, não acarreta in-
cidência da lei de improbidade, porque tal hipó-
tese traduziria o caos na administração pública. 
Veja-se que a cada julgamento de procedência de 
um mandado de segurança, por exemplo, seria 
obrigatório o reconhecimento da improbidade 
administrativa! Semelhante situação criaria solu-
ções absurdas e aberrantes, gerando insegurança 
jurídica aos administrados e aos administradores, 
pois estes últimos ficariam sujeitos, em tese, à 
perda da função pública, suspensão dos direitos 
políticos, multa civil, interdição de direitos, e, 
mais do que tudo, à qualidade de agentes ímpro-
bos toda vez que cometessem ilegalidades. (grifos 
nossos). 

Saliente-se, evidentemente, que apenas os atos que, além de ilegais, 
se mostrarem fruto da desonestidade ou inequívoca e intolerável incom-
petência do agente público. 

Nesse terreno, também vale lembrar que alguns atos de improbidade, 
por definição legal, exigem atuação dolosa, ao passo que outros admitem 
cumulativamente, a forma culposa.(...) Há diversos graus de ilegalidade 
e, portanto, de invalidade dos atos administrativos". Tal classificação, 
longe de pertencer apenas à teoria das nulidades administrativas, integra 

"Consulte-se, nesse sentido, JÈZE, Gaston. Principios generales del Derecho Administra-
tivo. v. 1, Tradução de Julio N. San Malan Almagro. Buenos Aires: Depalma, 1948, p. 
86-88. 
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categoria fundamental de compreensão do alcance da legislação que repri-
me a improbidade administrativa, ainda que indique apenas um raciocí-
nio a ser seguido12. 

7.1 No mesmo trabalho, entendeu que, caso se imputasse ao agente 
administrativo conduta ímproba, por violação aos princípios da 
Administração, estar- se- ia, sem dúvida, atribuindo-lhe responsa-
bilidade objetiva e não subjetiva (diretamente ligada ao agente). É, 
ainda, o autor: 

Em alguns casos, exige-se rigorosamente uma atuação dolosa dos 
agentes públicos para configuração de improbidade. Em outras hipóteses, 
basta um atuar culposo. Repudia-se, de qualquer sorte, responsabilidade 
objetiva para efeitos de incidência das sanções da lei n° 8.429/92'3. 

8. A invalidação de contratos administrativos, quer administrativa, quer 
judicial, consiste na sua desconstituição com a supressão de seus efeitos 
típicos, por motivo de incompatibilidade com a ordem jurídica. Por 
conseguinte, com atribuição de efeitos ex tunc, em regra. 

Consoante já averbamos em trabalho anterior, o fundamento da 
retirada desses atos administrativos prende-se a duas características básicas 
da função administrativa, à função controladora e à função ativa'''. 

Todavia, isso não pode querer dizer que todo ato administrativo, 
reconhecido como ilegal, pela própria Administração ou pelo órgão 
controlador, o Tribunal de Contas, seja ato ímprobo. Improbidade e 
ilegalidade não se confundem, insistimos. 

Héctor Mairal, autor argentino, monografista do tema licitações e 
contratos administrativos, explicita hipóteses a merecerem invalidação, 
tais sejam contratos celebrados "mediante manejos imorais", ou em "for-
ma desonesta", ou "exteriorizando um favorecimento escabroso"”. 

12 OSÓRIO, Fábio Medina, op. cit. 129. 
13  Ibidem, p. 62. 
14  FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de Direito Administrativo. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 

2003. Cap.VIII referente à Invalidação dos Atos Administrativos. 
15  MAIRAL, Héctor A. Licitaci6n pública, p. 68. 
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Esses atos, citados pelo ilustre autor, seriam, sem dúvida, dizemos 

nós, atos emanados com suporte na figura da improbidade (para nós, 

imoralidade qualificada) nos termos da legislação brasileira. 

Nas condutas tipificadas na Lei de Improbidade Administrativa, não 

vemos como deixar de considerar, sobretudo, no que concerne à Lei 

de Licitações e Contratos a boa ou má-fé do agente público. Em ou-

tras palavras, deverá ser perquerido se estava o agente administrativo 

devidamente calçado em pareceres técnicos (quer jurídicos, quer de 

engenharia) quanto aos serviços a serem executados (na hipótese de se 
tratar de extensões contratuais). 

Também deverá ser verificado se o agente atuou dentro de sua esfe-

ra de competência, ou, pelo contrário, exorbitou-a, agiu dolosa ou mes-
mo culposarnente. 

Como já afirmamos no item 6 deste estudo, as condutas praticadas 

contra os princípios da Administração somente poderiam ser conside-

radas ímprobas, caso, fossem, além de violadoras dos princípios ad-
ministrativos, como o da legalidade, viessem, por exemplo, a ser en-
tendidas, pelo Tribunal Contas ou judicialmente, como ilegais, 

dolosamente praticadas. Realmente, somente se tivesse havido má-fé 
por parte daquele a quem for imputado o ato. 

10.1 A presunção de inocência é princípio constitucional, totalmente 

vincado pelo Estado de Direito. Garantia das garantias. A má-fé 

não pode ser presumida. O ônus da prova de existência de má-fé 

(conduta dolosa) não é daquele a quem se imputa a conduta 

ilícita, mas de quem imputa a conduta ilícita. 

Portanto, consoante entendemos, somente fatos concretos, relaciona-

dos diretamente ao agente administrativo, poderiam levar à decreta-

ção da abertura dos sigilos fiscal e bancário para prova da existência de 

enriquecimento ilícito. Deixe-se claro, pois: apenas em hipóteses de 
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enriquecimento ilícito, artigo 90 da Lei Federal no 8.429/92 pode-se 

pedir a quebra dos sigilos fiscal e bancário'6. 

Já deixamos assentado em trabalho anterior'7, dando relevância ao 

princípio da boa-fé: 

O princípio da boa-fé encontra agasalho expresso 
no texto constitucional em seu art. 231, § 6a 
como também em diversas leis regedoras da ativi-
dade administrativa. Exemplos podem ser cola-
cionados nas Leis de Licitações, de Concessões e 
Permissões de Serviço Público etc., além de em 
diversas passagens do Código Civil. 
Na verdade, a boa-fé é conatural, implícita ao 
principio da moralidade administrativa. Não po-
derá a Administração agir de má-fé e, ao mesmo 
tempo, estar a respeitar o princípio da moralidade. 

Por estar o princípio da boa-fé em estrita simbiose com o da mora- 
lidade, como já dito, há que se trazer a contexto o mestre do tema, Jestis 

Gonzalez Pérez: 

O princípio geral da-boa fé não só tem aplicação 
no Direito administrativo, senão que neste âmbi-
to adquire especial relevância. Como disse Guasp, 
"todos os campos do Direito estatal são clima pro-
pício, como qualquer outro, ao desenvolvimento 
desta patologia do jurídico. E é mais, ela não se 
dá no seio dos principais elementos que conju-
gam a relação jurídica estatal: a autoridade e o 
súdito. Porque, com efeito, a presença dos valores 
de lealdade, honestidade e moralidade que sua 

16  É claro que a prova cabal será obtida, ou pode ser obtida, com a abertura dos sigilos. 
Todavia, é bom que se diga serem necessárias à imputabilidade e ao pedido de quebra dos 
sigilos provas ou forte aparência da existência do ilícito, como, por exemplo, sinais exte-
riores de riqueza não explicados devidamente. 

17  FIGUEIREDO, Lúcia Valle, op. Cit., p. 52. Cap. I. 
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aplicação comporta é especialmente necessária no 
mundo das relações da Administração com os 
administrados. 

E, afirma ainda, González Perez, citando Sainz Moreno: 

O principio jurídico da boa-fé — disse Sainz Mo-
reno — protege um bem, o valor ético social da 
confiança juridicamente válida em face de qual-
quer lesão objetiva que possa sofrer, haja sido ou 
não maliciosamente causado, o ato é contrário a 
boa-fé quando produz uma lesão, qualquer que 
seja a intenção do causador" (grifo nosso). 

Também já assentamos em trabalho anterior que os contratos admi-
nistrativos classificam-se em contratos de colaboração e de atribuição. 
Contratos de colaboração são aqueles em que o contratado é conside-
rado, como o próprio nome sugere, colaborador da Administração. 
Isto é, sua atuação é imediatamente dirigida para auxiliar a Adminis-
tração em suas tarefas, quer as executando em nome da Administra-
ção (concessão de serviço público, por exemplo), quer instrumentando 
a Administração para realização de seus cometimentos (um dos exem-
plos é o contrato de obra pública). 

Nesses contratos (de colaboração), há, por força do bom atendi-
mento ao interesse público, a possibilidade de se alterá-lo qualitativamen-
te para melhor adequação técnica a seus objetivos (artigo 55, inciso I, letra 

do antigo Decreto-Lei no 2.300/86 ou artigo 65, inciso I, letra "a" da 
Lei atual de Licitações e Contratos, Lei n° 8.666/93). 

Deveras, nesses contratos de colaboração há regime jurídico diferenci-
ado, sendo, talvez, o traço principal dele a possibilidade de sua altera-
ção pelo Poder Público, a fim de melhorar as condições de execução 
do objeto contratual. Também cláusula importante é a manutenção 
da equação econômico-financeira (o contrato é rebus sic stantibus). 

Portanto, embora haja limite quantitativo para os aumentos contra-
tuais, não nos parece que haja taxativamente absoluta impossibilidade, no 
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que concerne a aumentos maiores em casos excepcionais, de serem exami-
nados dentro do contexto sistemático em que surjam. 

Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, acerca das situações jurídicas 
definitivamente constituídas, deixou averbada magnífica lição. 

A situação subjetiva ou individual resulta da ma-
nifestação individual da vontade, especial e de-
terminada a cada um dos que a ela se sujeita. É a 
situação dos contratantes, que criam os seus regi- 

contratuais, com particularidades próprias, 
e afetam só as partes nela vinculadas. (...) A situ-
ação legal ou objetiva permanece enquanto não 
modificada pela lei, ao passo que a subjetiva indi-
vidual vige pelo prazo temporário disposto pelas 
partes. Conseqüentemente, as situações legais ou 
objetivas podem ser modificadas pela lei, sem que 
ocorra retroatividade. Já as situações individuais 
ou subjetivas não são atingidas pela lei nova, sob 
pena de ser retroativa, por definitivamente cons-
tituídas entre as partes'''. (grifos nossos). 

É bom lembrar que o Conselho Administrativo francês construiu a 
teoria da imprevisão exatamente porque, em certas hipóteses, é imperiosa 
a modificação do contrato para melhor adequação ao interesse público. 

14.0 aumento, além do previsto no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/ 
93, se considerarmos como não adequada a retroatividade da Lei para 
alcançar situações passadas, hipóteses de contratos que já vinham se 
desenrolando por vários anos, poderá, consoante entendemos, ser ex-
cepcionalmente ultrapassado para atender à modificação do contrato 
como permitida pela letra "a" do artigo 65, inciso I da mesma Lei. 

14.1 Evidentemente, deverá ficar comprovada a necessidade admi-
nistrativa, o atendimento ao interesse público primário e haver a 
documentação técnica necessária. 

18  BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha. Princípios de Direito Administrativo. v. 1, 

p. 286. 
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Gostaríamos de transcrever a abalizada opinião de Celso Antônio 
Bandeira de Mello em situação como a que ora se cogita. 

(...) Assim, a noção de objeto contratual não pode 
se compor sobre uma indeclinável concorrência 
dos fatores "natureza" e "dimensão". Não será pelo 
fato de, por vezes, a "dimensão" interferir com a 
"natureza" do objeto (esta, última também um 
de seus concorrentes elementos, conforme acer-
tadamente registra o autor) que se haverá de in-
cluir necessariamente este aspecto quantitativo 
para reputá-lo sempre definitório do objeto. Em 
suma: sem um exame das circunstâncias e dos 
casos não se poderá, de antemão, verificar se ocor-
reram ou não os pressupostos para a utilização do 
art. 4° e se persiste o mesmo objeto contratual, 
pois a compostura dele depende do "sentido" do 
próprio contrato, da razão de ser dele". 
Sendo o contrato administrativo um vínculo ins-
taurado "publicae utilitatis causae", como é de 
todos sabido, o que importava e importa verificar 
é quando - em que circunstâncias - a realização 
do interesse público justificaria a superação 
consensual dos limites de acréscimo determináveis 
unilateralmente pela Administração, sem com isto 
comprometer os impostergáveis valores residen-
tes no princípio da licitação". 
(.-) 

15. Caio Tácito (parecer, RDA/I98, pags. 363 e 
sgs. sustenta que os limites a que se reporta a lei, 
inclusive, pois, em seu §i 2., I, atinam à hipótese 
de modificações meramente quantitativas men- 

'9  BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Extensão das alterações dos contratos admi-
nistrativos: a questão dos 25%. Revista Diálogo jurídico, Salvador, v.1, n.6, p.4-5. 

20 Ibidem, p. 6. 
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cionadas na letra "b", do art. 65, I, não, porém em 
relação às qualitativas, é dizer, às contempladas na 
letra "a" do art. 65, I (modificação do projeto ou 
das especificações, para melhor adequação técnica 
aos seus objetivos), as quais, em sendo necessárias 
para a plena consecução da finalidade do contrato, 
são admissíveis. Disse o referido mestre: 
As alterações quantitativas do contrato, objeto do 
capítulo anterior, são manifestações unilaterais da 
Administração, por motivo de conveniência do ser-
viço, que podem processar, dentro dos limites per-
mitidos, sem que se modifiquem as especificações 
do contrato e os critérios definidos nas planilhas 
que o integram. A ordem a ser emitida, de obriga-
tório acatamento pelo contratado, pressupõe nos 
explícitos termos da lei, o atendimento das 'mes-
mas condições contratuais (pág. 365/366). 

E pouco além: 

As alterações qualitativas, precisamente porque 
são, de regra, imprevisíveis, senão mesmo inevi-
táveis, não têm limite pré-estabelecido, sujeitan-
do-se a critérios de razoabilidade, de modo a não 
se desvirtuar a integridade do objeto do contrato 
(pág. 366)21. 

(—) 
Assim, pois uma primeira conclusão, que, de logo 
sufragamos, pode ser firmada: a lei n. 8.666 ad-
mite, nas hipóteses da letra "a", superação dos li-
mites que menciona, pois estes só dizem respeito 
à letra "b". Trata-se, apenas, de ver, mais além, 
quais os contingenciamentos de tal possibilida-
de22. 

21  Ibidem, p. 8. 
22  Ibidem, p. 11. 
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(...) 

25. É sob a iluminação destes cânones que há se 
de ser entendida a asserção, dantes feita de que 
sobretudo nos casos da letra "a" do art. 65, mas 
não exclusivamente neles, cabe superação dos li-
mites porcentuais estabelecidos na lei n. 8.666. 
É também ao lume destes mesmos vetores 
exegéticos que se haverão de estabelecer cerceios a 
tal possibilidade, para, afinal, buscar caracterizar 
a espécie de situações em que se deve considerar 
justificada, em nome do interesse público e sem 
gravames para o princípio da licitação (com os 
valores nele resguardados), a superação dos alu-
didos limites de 25 ou 50%, conforme o caso, 
contemplados na Lei n. 8.666" (grifos do origi-
nal)". 

15. Deveras, a interpretação há que ser feita não apenas de um ou 
mais artigos da lei, porém, dentro de seu contexto sistemático. 

Larenz, a respeito da interpretação, deixou averbado: 

Para além desta função geral do contexto, propor-
cionadora da compreensão, o contexto significa-
tivo da lei desempenha, ainda, um amplo papel 
em ordem à sua interpretação, ao poder admitir-
se uma concordância objectiva entre as disposições 
legais singulares. Entre várias interpretações pos-
síveis segundo o sentido literal, deve por isso ter 
prevalência aquela que possibilita a garantia de 
concordância material com outra disposição". 

23  Ibidem, p. 16. 
24  LARENZ, Karl. Metodologia da ciência jurídica. Tradução de José Lamego. 2. ed. Lis-

boa: Fundação Calouste Gulbenkian, p.391. 
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A questão relativa à conexão de significado da lei 
não pode nem desligar-se completamente da ques-
tão relativa ao sentido literal possível, nem ser 
respondida com a questão relativa a outros crité-
rios de interpretação. A conexão de significado da 
lei, e também a sistemática conceptual que lhe é 
subjacente, só é compreensível quando se tomam 
também em consideração os fins da regulação". 

C-) 
A conexão de significado da lei, por seu lado, só 
pode plenamente compreender-se, em muitos 
casos, quando se retorna à teleologia da lei e ao 
«sistema interno», que lhe subjaz, das opções 
valorativas e princípios rectores. A questão relati-
va à conexão de significado conduz então aos cri-
térios teleológicos. Com  o que se confirma a ob-
servação de Friedrich Müller" de que "as regras 
tradicionais de interpretação" não podem ser in-
dividualizadas como "métodos" independentes em 
si. Ao invés, manifestam-se no processo de 
concretização "não só complementando-se e apoi-
ando-se umas às outras, mas sempre entrelaçadas 
materialmente umas com as outras, logo desde o 
princípio". Isto deveria dar que pensar àqueles que 
pretendem que o intérprete pode escolher entre 
diferentes métodos27. 

Entendemos, pois, que, em face das peculiaridades do caso concre-
to, o aditamento contratual, além do limite legalmente estabelecido, po- 

derá ou não se justificar. 

" Ibidem, p. 393. 
"Juristische Methodik. 2. ed., p. 166. 
" LARENZ, Karl. op. cit., p. 394. 
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1. A Quebra dos Sigilos Fiscal e Bancário 

16. Apenas breves palavras sobre a quebra dos sigilos fiscal e bancário, que 
vem ocorrendo largamente na prática. 

Como dissemos anteriormente, se não houver acusação expressa de 
enriquecimento ilícito, capitulado no artigo 9° da Lei n° 8.429/92, não 
será possível se requerer a quebra dos sigilos sem que se faça acusação 
precisa, como já dissemos, capitulando-se tais ou quais fatos como 
reveladores de sinais exteriores de riqueza. 

Se nada disso for feito e limitar-se o Ministério 
Público, quando autor, a atacar o aditamento 
contratual, enquadrável, em tese, no artigo 10, 
inciso VIII da Lei", sem apontar conduta 
tipificada no artigo 90, entendemos que deve ser 
negada a quebra do sigilo29. 

Lembremo-nos de que em jogo estão dois princípios constitucio-
nais de extrema relevância, como o da presunção de inocência e o da inti-
midade. 

16.1 Tais princípios, sem dúvida, se estivessem em colisão com o 
princípio da moralidade administrativa (porém, não, por acu-
sações simplesmente jogadas nos autos do processo judicial ou 
meramente alegadas no processo administrativo), poderiam, no 
caso concreto, ceder passo. Enfatize-se, todavia: em face da pre-
sunção de inocência, é necessário que haja fortes indícios de 
condutas desonestas (e, não apenas, condutas que possam estar, 
eventualmente, violando as formalidades legais). 

28  "Art. 10. (...) VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo 
indevidamente." 

29  Não entendemos impossível a quebra do sigilo para preservação da garantia constitucio-
nal da intimidade. Pretendemos deixar claro que são, infelizmente, precipitadas e teme-
rárias determinadas condutas que, sem imputações sérias e, até mesmo, sem argumenta-
ção mais sólida requerem ao juízo tal prática, que, muitas vezes é deferida. 
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Invoquemos a lição ímpar do Ministro Celso de Mello, no MS 

23.868-2 — DE A decisão em seus fundamentos, embora referente às 
Comissões Parlamentares de Inquérito, é completamente adaptada ao caso 

ora estudado. 

Impende advertir, por oportuno, e tal como pre-
cedentemente enfatizado, que a jurisprudência 
constitucional firmada pelo Plenário do Supre-
mo Tribunal Federal, ao interpretar o alcance da 
norma inscrita no art. 58, §. 30 da Constituição 
da República, reconhece que assiste, a qualquer 
Comissão Parlamentar de Inquérito, o poder de 
decretar a quebra de sigilo inerente aos registros 
bancários, fiscais e telefônicos, desde que o faça 
em ato adequadamente fundamentado, e do qual 
conste, ainda, referência a fatos concretos que jus-
tifiquem a configuração de causa provável, apta a 
legitimar a medida excepcional da "disclosure" 
(RTJ 173/805-810, Rel. Min. CELSO DE 
MELLO — RTJ 174/844, Rel. Min. SENIL-
VEDA PERTENCE — MS 23.466-DF, Rel. MM. 
SEPÜLVEDA PERTENCE — MS 23.619-DF, 
Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI — MS 23.639-
DF, Rel. Mb. CELSO DE MELLO, v.g) (grifos 
do original). 

(•••) 

Conclusão 

1. Evidentemente, a improbidade não pode ser presumida em qualquer 
das hipóteses previstas na Lei no 8.429/92. A vantagem patrimonial 
indevida, enriquecimento ilícito, deve ser cabalmente provada. Essa 

prova deve ser feita por quem a alega. Não há inversão do ônus da 
prova, mormente quando não se apontaram atos, que poderiam levar 

a supor a existência do enriquecimento ilícito. 
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A presunção de inocência é princípio constitucional, inserido nas garan-
tias individuais e esteio do verdadeiro Estado Democrático de Direito. 

Alegações graves, como a imputação de enriquecimento ilícito, não 
poderão vir desacompanhadas da enumeração das situações que possam 
induzir a tal conclusão. Se houvesse sinais evidentes de enriquecimento 
ilícito, poder-se-ia pensar em inversão do ônus da prova, como, por exem-
plo, enfatize-se, situações evidentes de sinais exteriores de riqueza incom-
patível com o cargo ocupado. 

Todavia, é bom deixar assinalado, como enfatizado ao longo deste 
estudo: o Ministério Público deverá tipificar a conduta tida como ím-
proba no artigo 90 da Lei, enquadrar no 10 e/ou no 11. Haverá franco 
desrespeito aos princípios do processo judicial e, também, ao adminis-
trativo, sobretudo, decorrente de atuação ilícita administrativa, se não 
houver tipificação devida. 

Deveras, quando há, administrativamente, imputação a alguém, 
portanto, quando, administrativamente, alguém possa ser colocado na 
situação de "acusado" (denominação constitucional veiculada no artigo 
50, inciso LV da Constituição), hão de viger os princípios do processo 
penal, em que necessária se faz tipificação severa, a fim de que o contradi-
tório possa ser fielmente exercido, dando azo a que se cumpra o devido 
processo legal em sua feição material. 

Não se pode fazer com que o "acusado" de atuação administrativa 
mais do que ilícita, ímproba, deva deduzir em que artigo pode ser enqua-
drado. 

3.1 O elemento conceituai do ato de improbidade lastreado no artigo 
90 é, sem dúvida, a conduta dolosamente desonesta (impossível 
logicamente de ser culposa), seguida de proveito indevido para 
quem pratica a conduta. Enfim, o patrimônio de alguém deve ser 
enriquecido por conduta praticada por ele próprio, com a conse-
qüente perda patrimonial do ente público. 

Os artigos 10 e 11 não trazem a imputação de enriquecimento ilícito. 
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O artigo 10 descreve situações em que, por culpa (com as ressalvas 
já feitas) ou dolo tenha havido dano ao Erário. Nas hipóteses de adita-
mento contratual indevido, deve ficar comprovada que a situação descri-
ta, além de ilegal e poder ser desconstituída, causou, objetivamente falan-
do, dano ao Erário. É preciso que se comprove o prejuízo real advindo do 
aditamento, o que deverá ser feito no curso de processo administrativo 
ou judicial. 

Todavia, entendemos que o erro administrativo culposo (se erro 
houver), sem culpa grave, na hipótese de o aditamento contratual ser res-
paldado por pareceres técnicos de engenharia e pareceres jurídicos, não 
poderá ensejar a tipificação de improbidade administrativa. 

5. A ilegalidade, como averbamos ao longo deste estudo, não pode levar 
à improbidade administrativa, que se esteia em conduta imoral quali-
ficada. É dizer, conduta que vai além dos padrões médios da moralidade 
administrativa. Por isso mesmo dissemos que se enquadraria preferen-
cialmente em conduta dolosa. 

Deveras, seria culposa somente nas hipóteses de menosprezo, des-
caso com os padrões de eficiência e de legalidade. Separamos, de propósi-
to, os dois princípios por entendermos que o primeiro (a eficiência) po-
der-se-á aferir por padrões técnicos administrativos, enquanto que, no 
segundo (legalidade em sentido estrito), há de se levar em conta, sobretu-
do, o devido processo legal. 

Quanto ao artigo 11, diríamos, que o legislador, no afã de atalhar 
as condutas de corrupção administrativa, que, infelizmente, se têm repe-
tidamente visto, criou um dispositivo que seria, assim, como algo residu-
al: o que não couber nos dois primeiros, certamente caberá no terceiro. 

Razão teria, e louvaríamos o legislador, se tal dispositivo com sua 
largueza conceitual, comportasse, tão-somente, condutas dolosas. 

Não se pode pensar, sob pena de chegarmos a situações inimagináveis, 
como as descritas pelo conceituado Fábio Medina Osório citado, em con-
duta culposa. Deve necessariamente, segundo entendemos, tratar-se de 
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conduta dolosa, querida, ou cujo risco foi assumido intencionalmente 
por aquele que a praticou. 

6. O respeito aos sigilos fiscal e bancário é de suma importância. Repre-
senta garantia importante do Estado Democrático de Direito. 

Os princípios constitucionais fundamentais somente podem ceder 
passo a outros princípios, também constitucionais, em situações concre-
tas e especialíssimas. 

Evidentemente, deverão ser respeitados rígidos parâmetros (na hi-
pótese de se estar sacrificando um princípio constitucional por outro). 

Na hipótese de haver ilegalidade provada, tal fato não leva, como 
conseqüência iniludível, ao enriquecimento ilícito (a presunção de ino-
cência é princípio constitucional). 

O afastamento de um princípio constitucional somente poderia, 
como afirmamos, ser coonestado na hipótese de haver, in concreto outro 
princípio de igual valor que, dadas as circunstâncias, estaria, no momen-
to, a prevalecer. 
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A AUDITORIA INTERNA E A AUDITORIA DE GESTÃO: 
COMPATIBILIZAÇÃO DE OBJETIVOS PARA O 

APRIMORAMENTO DA GESTÃO 

Delanise Costa' 
Soraia Ruther2  

Resumo 

Este trabalho busca estabelecer breve comparação entre os objetivos da audi-
toria interna, relacionando-a aos princípios da auditoria governamental do 
tipo auditoria de gestão. Em face da nova orientação da gestão de cunho 
gerencial, que busca administrar com foco nos resultados, o controle preven-
tivo e a auditoria concomitante são prioridades. À auditoria interna compete 
a verificação quanto à existência, suficiência e aplicação de controles internos; 
à observância das normas estabelecidas; à necessidade de aprimoramento des-
tas e à necessidade da edição de novas normas internas que propiciem o apri-
moramento do controle. Seu escopo está voltado à avaliação do desempenho 
do sistema de controle interno, com vistas ao seu aprimoramento e correção 
de eventuais desvios; suas atividades devem estar voltadas para a prevenção, 
orientação e avaliação de resultados. Para tanto, é necessária a obediência a 
normas técnicas e éticas, a adoção de práticas e procedimentos que visem ao 
fiel cumprimento das atividades auditoriais compatíveis com a reestruturação 
do Estado democrático. 

Palavras-chave: Gestão pública; Nova administração pública; Auditoria 
governamental; Auditoria interna; Controle 
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Introdução 

O processo de redemocratização do país tem provocado, nas últimas 
décadas, o aumento de pressão, por parte da sociedade e das agências de 
controle, sobre as organizações que manipulam recursos públicos com o 
objetivo de fazê-las adotar políticas e práticas que visem obter uma maior 
eficiência, eficácia e efetividade no uso desses recursos. Essas demandas têm 
provocado mudanças organizacionais que sinalizam para a construção de 
um modelo de gestão pública que atenda aos interesses públicos através da 
coordenação mais eficiente da economia e dos serviços. Já não basta, por-
tanto, apenas controlar os recursos, mas, sobretudo, garantir que os proces-
sos sejam implementados sob o signo da economicidade). É nesse contexto 
que se processam as transformações da velha administração burocrática para 
a chamada nova administração pública. 

Outro ponto que merece destaque é a concepção de que a chamada 
nova administração pública deve ser orientada para resultados. Seja por 
resultados quantificáveis, tangíveis e imediatos (serviços oferecidos), seja 
por resultados voltados para o atendimento do usuário ou "cliente" (im-
pactos). O controle dos recursos e a garantia dos processos já não são 
suficientes. É necessário ir além, é necessário aferir se a aplicação dos re-
cursos e dos procedimentos está produzindo os benefícios esperados para 
os clientes e usuários dos serviços. O controle formal passa a ser comple-
mentado pelo controle substantivo, cuja avaliação se detém no mérito da 
despesa. Essa avaliação, muitas vezes, reveste-se de alto grau de subjetivi-
dade, dificultando a compreensão das suas aferições. a comprensitas ve-
zes, se revestem de alto grau de subjetividade dificultando a compreensão 
das suas aferições. A gestão, sob esse enfoque, deve ser orientada para 
resultados, impulsionada pela busca da competitividade sistêmica. 
Potencializar a geração desses resultados finalísticos e, principalmente, 

3  "O princípio da economicidade pode reputar-se também como extensão do principio da 
moralidade. E...] significa, ainda mais, o dever da eficiência. A economicidade impõe 
adoção da solução mais conveniente e eficiente sob o ponto de vista da gestão dos 
recursos públicos" (JUSTEN FILHO, 2002, p.72). 
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mensurá-los, impõe profundas mudanças não apenas de conteúdo, mas, 
também, nos processos de planejamento e gestão de uma organização 
pública. Nesse caso, é necessário ponderar sobre as peculiaridades da ad-
ministração pública que podem dificultar a implantação de dispositivos 
de controle e as mudanças comportamentais necessárias. 

As diferenças são claras: enquanto a administração privada é uma 
atividade econômica controlada pelo mercado, a administração pública é 
um empreendimento controlado politicamente; enquanto o lucro é o 
retrato do sucesso da empresa privada, na organização pública o sucesso é 
aferido pelo nível de satisfação do cidadão. No entanto, é possível incor-
porar os instrumentos de gestão privada ao setor público, desde que ob-
servados certos limites e especificidades. Dentre eles, destacamos a neces-
sidade de compreensão da atividade de gestão não como resultado das 
ações de uma ciência exata, mas como a construção do entendimento que 
emerge do próprio contexto e que exprime a visão pessoal e a compreen-
são da realidade. 

Este artigo pretende refletir sobre o impacto dessas variáveis na admi-
nistração pública. Na primeira parte, apresentaremos um breve relato histó-
rico das origens do modelo gerencial na Administração Pública e destacare-
mos as mudanças sofridas ao longo do tempo. Num segundo momento, 
apresentaremos as bases legais que ensejaram a institucionalização do con-
trole interno e da auditoria interna e, na parte conclusiva, buscaremos esta-
belecer as aproximações que entendemos haver entre as atribuições de uma 
auditoria interna, a auditoria de gestão pública', e a implantação do modelo 
gerencial de gestão em um organismo de controle externo. 

4  A auditoria de gestão pública é uma das duas vertentes da Auditoria Governamental, 
campo especializado da auditoria, e que pode ser assim definida: "(...) realizada pelo 
Estado visando ao controle de sua gestão, observando, além dos princípios de auditoria 
geral, aqueles que norteiam a Administração pública: moralidade, publicidade, 
impessoalidade, economicidade e eficiência" (PETER, M.; MACHADO, M.: 2003, 
p.37). 
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Um novo modelo de gestão pública5  

O "período dourado" que se estendeu do final da Segunda Guerra 
Mundial até meados da década de 70, representou uma era de prosperida-
de durante a qual os países capitalistas, o bloco soviético e alguns países 
do Terceiro Mundo apresentaram altas taxas de crescimento. A esse perío-
do se seguiu uma seqüência de crises que serviram para abalar a estabilida-
de do sistema. Em 1973, houve a primeira crise do petróleo, acentuada 
pela segunda crise de 1979. O período recessivo nos anos 80 foi acompa-
nhado pela crise fiscal, a globalização e as transformações tecnológicas que 
afetaram a lógica do setor produtivo e desencadearam uma grande crise 
econômica de escala mundial, que trouxe, como conseqüência, a quebra 
do consenso social a respeito do papel do Estado nas suas dimensões eco-
nômica6, social7  e administrativa'. Essa crise provocou a busca de uma 
redefinição do papel do Estado na economia, apontou para a necessidade 
de redução dos gastos públicos na área social e sinalizou para o esgota-
mento do modelo burocrático weberiano de gestão pública. 

É nesse cenário que alguns países do mundo anglo-saxão, notada-
mente Grã-Bretanha, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia, passam 
a discutir a necessidade de imprimir padrões gerenciais na administração 
pública. Abrucio (1997, p.7), no entanto, destaca que o debate sobre o 
modelo gerencial se insere num contexto maior de discussão sobre a re-
forma administrativa, diante da constatação da inadequação do modelo 
burocrático weberiano, frente às demandas da sociedade contemporânea. 
Claro está que o surgimento de um modelo alternativo não se deu de 
pronto, mas através de um processo gradual de transformação, de incor- 

5  Vide referências: BRESSER PEREIRA, L.C. (1996, 1999 e 2005), ABRUCIO, E O 
(1997) e PAES DE PAULA (2005). 

6  Intervenção econômica ativa por parte do Estado. 
Produção de políticas públicas na área social: educação, saúde, previdência social, habi-
tação etc. 
Tamanho e funcionamento interno do Estado. 
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poração das críticas à prática, modificando aspectos de fundamento e afas-
tando-se, definitivamente, da "receita de bolo" para resolver os problemas 
enfrentados pelo modelo burocrático. É necessário destacar que: 

Ao contrário da matemática ou das ciências bio-
lógicas, em gestão não há conhecimento científi-
co que possa ser descrito como universal, nem há 
um conhecimento generalizado que seja aplicável 
em todas as situações. Os conceitos são e devem 
ser "contextualizados". Raramente os conceitos se 
transferem de uma realidade para outra, ou sim-
plesmente de uma organização para outra 
(LAPIERRE, 2005, p.109). 

É nesse contexto de pluralidade de concepções organizacionais que 
modelo gerencial evolui da sua forma inicial mais pura, à incorporação 

das propostas do managerialisrn que se destaca por seus fundamentos te-
óricos e práticos. Para resolver o dilema de menos recursos e mais déficit, 
os governos discutem a (re)organização das burocracias públicas, propõem 
a redução dos gastos com pessoal — discursos das administrações Thatcher 
e Reagan — o aumento da eficiência governamental e a maior flexibilidade 
do aparato burocrático de Estado. O contexto cultural dos dois países, no 
entanto, propiciou o fortalecimento de soluções distintas: o public choice 
nos Estados Unidos e o ideário neoliberal hayekiano, na Grã-Bretanha, 
que propunha a retração do aparato estatal (rolling back Me state). A esse 
sentimento antiburocrático, somou-se a crença da opinião pública de que 

setor privado possuía o modelo ideal de gestão. 

O modelo gerencial puro, que enfatizava a redução de custos (abor-
dagem economicista) e o aumento da eficiência e produtividade da orga-
nização, foi o primeiro a ser implantado na Grã-Bretanha e, também, 
com algumas modificações, nos Estados Unidos, na época do governo 
Reagan. Embora em contextos culturais distintos, a ótica da questão fi-
nanceira imprimiu a marca do modelo gerencial, nesse início de 
reestruturação do Estado, com resultados distintos nos dois países. Para 
Abrucio (1997, p.15): 
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O ponto central do modelo gerencial puro é a 
busca da eficiência. Para tanto, parte do pressu-
posto de que é preciso modificar as engrenagens 
do modelo weberiano. A burocracia tradicional 
(Whitehall para os ingleses) é definida como uma 
organização com estrutura rígida e centralizada, 
voltada ao cumprimento dos regulamentos e pro-
cedimentos administrativos e em que o desempe-
nho é avaliado apenas com referência à observân-
cia de normas legais e éticas. 

Contra essa visão, o governo Thatcher propunha: a) definição clara 
das responsabilidades de cada funcionário das agências governamentais; 
b) clareza dos objetivos organizacionais; c) aumento da consciência do 
"valor dos recursos" públicos. Partindo desses fundamentos para lidar com 
a escassez de recursos, outras reformas administrativas foram implanta-
das, dentre elas a avaliação do desempenho organizacional, que objetivava 
alcançar maior eficiência, mas, por outro lado, apresentava o desafio de se 
buscar a criação de mecanismos de mensuração da performance governa-
mental. Dentre os mecanismos adotados destacam-se a administração 
por objetivos, a descentralização administrativa e a delegação de auto-
ridade (empowerment) aos funcionários. 

Esse elenco de iniciativas demandava a formação de gerentes com 
perfil criativo e flexível, necessário para encontrar novas soluções para o 
aumento da eficiência governamental. No entanto, ressalta ainda Abrucio, 
a ênfase na eficiência, em detrimento de outros aspectos de importância 
maior ou igual, poderia tornar os critérios de medição de eficiência tão 
rígidos e ineficazes quanto as regras e procedimentos do modelo burocrá-
tico. Alguns teóricos (METCALFE e RICHARDS, apud ABRUCIO, 
1997, p.17) estabelecem diferenças quanto à eficiência operacional e à 
adaptativa. A primeira é vinculada à rígida especificação de objetivos e 
controles, enquanto que a segunda responde ao critério de flexibilidade, 
necessária às instituições na atual realidade contemporânea, transpassada 
pelos efeitos da globalização e pelos impactos das mudanças tecnológicas. 
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Outra crítica de igual importância é que a excessiva ênfase no 
enfoque da eficiência governamental prejudica ou anula a avaliação da 
efetividade' dos serviços públicos. A efetividade entendida não como um 
conceito puramente econômico, mas como uma avaliação qualitativa dos 
serviços públicos. O conceito de efetividade recupera o princípio de que o 
governo deve prestar bons serviços. Essa prestação de serviço, por sua vez, 
reconduz o usuário do serviço público ao centro das atenções. 

De modo geral, as críticas ao modelo puro emergem da discussão 
sobre a separação entre a política e a administração e da especificidade do 
setor públicom, as quais dificultam a mensuração da eficiência e a avalia-
ção de desempenho, como ocorre no setor privado. Na gestão pública, 
estão em jogo valores (eqüidade, justiça, moralidade etc.) que não podem 
ser medidos ou avaliados através dos conceitos do managerialism puro. 

Nos meados da década de 80, essa discussão sobre o modelo gerencial 
puro ocasionou duas grandes transformações: a primeira ligada aos con-
ceitos de flexibilidade, planejamento estratégico e qualidade e, a segunda, 
à idéia de prestação de serviços voltada ao consumidor/cidadão. A mu-
dança na ênfase da eficiência para a flexibilização da gestão demandou a 
criação de novos caminhos e provocou uma reformulação substancial no 
modelo gerencial. 

Esse segundo momento da transformação do modelo gerencial ori-
ginal permitiu a incorporação de uma nova gama de valores, estranhos ao 
managerialinn puro. Uma vez percebido que a estratégia da eficiência pode 
levar a uma estagnação por pane do gestor público, fazia-se necessário 
substituir a "lógica do planejamento", pela "lógica da estratégia". Enquan-
to, na primeira, a racionalidade técnica indica o programa a ser cumprido, 

9  Efetividade: relação entre os resultados (impactos observados) e os objetivos (impactos 
esperados). 

1° Dificuldade para medir resultados, pela falta de parâmetros externos; relativa estabilida-
de funcional dos agentes; grande rotatividade das funções da alta administração devido 
à vinculação político-partidária; não está sujeito a falências; ausência de risco financeiro 
ou patrimonial. (Kenne da Silva, s.d.) 
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na segunda, são levadas em consideração as relações entre os atores envol-
vidos em cada política, através da construção de cenários que incorporam 
a flexibilidade necessária às alterações dos programas governamentais. Esta 
última ainda prevê o acompanhamento das reações da sociedade e dos 
servidores públicos às ações do governo. Outro elemento que passou a 
incorporar essa nova versão do modelo gerencial foi a busca pela qualida-
de dos serviços públicos. 

Vale ressaltar, no entanto, que, embora incorporada à administra-
ção pública, a introdução da perspectiva da qualidade foi originada na 
iniciativa privada, que se via pressionada pelo aumento da concorrência e 
do nível de exigência dos consumidores. Para alguns estudiosos, a mu-
dança provocada pela percepção da importância do atendimento de qua-
lidade ao cliente/consumidor, pode ser considerada uma mudança de 
paradigma na administração pública". Esse novo "paradigma do consu-
midor" ou consumerism foi acompanhado na Grã-Bretanha por algumas 
iniciativas: implantação de programas de avaliação de desempenho 
organizacional de acordo com dados fornecidos junto aos consumidores; 
a descentralização; a competição entre os serviços e a adoção de um novo 
modelo contratual para os serviços públicos. 

Mesmo com o avanço verificado com relação ao modelo gerencial 
puro, o consumerism recebeu várias críticas, dentre as quais se destaca o 
próprio conceito de consumidor de serviços públicos. Não apenas há di-
ferenças fundamentais entre o consumidor de bens e produtos de merca-
do e o "consumidor" dos serviços públicos, como também o conceito 
lato de consumidor não atende ao princípio da eqüidade, fundamental 
para a administração pública. A partir desses questionamentos, vários au-
tores defendem que o conceito de consumidor deve ser substituído pelo 
de cidadão, pois a cidadania implica direitos e deveres. A cidadania é comu-
mente relacionada ao conceito de accountability' 2, que requer participa- 

Primeiro paradigma: modelo burocrático weberiano; segundo paradigma: eficiência as-
sociada aos métodos de gerenciais do setor privado; terceiro paradigma: perspectiva 
voltada à satisfação do público, denominada paradigma do consumidor. 

'2  Pode ser traduzida como transparência da gestão pública ou obrigação de prestar contas. 
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ção ativa na escolha de dirigentes, na elaboração das políticas e na avalia-
ção dos serviços públicos. 

É a partir da introdução dos conceitos de accountability e eqüidade 
na prestação de serviços, que se esboça o terceiro momento de modifica-
ção do modelo puro de gerenciamento. Essa nova tendência é chamada 
de Public Service Orientation (PSO) e se propõe a incentivar a procura de 
novos caminhos abertos pela discussão gerencial. Em linhas gerais, o PSO 
introduz, no debate gerencial, os conceitos de accountability, transparên-
cia, participação política, eqüidade e justiça sob o foco da descentralização. 
O PSO defende as vantagens da descentralização enquanto estratégia para 
aproximar os centros de decisões do serviço público, dos seus cidadãos. 
Os teóricos dessa corrente, orientados pelo tema da democracia, resgatam 
os ideais de participação política, introduzindo-a no conceito mais amplo 
de "esfera pública" (public domain), que se utiliza da transparência como 
estratégia para combater formas particularistas de intervenção nas políti-
cas públicas, como o clientelismo e o corporativismo. Para Pollit: 

O conceito de esfera pública como lécus de trans-
parência e de aprendizado social deve estar pre-
sente também na organização interna da admi-
nistração pública, sobretudo no momento de ela-
boração das políticas públicas. O planejamento 
estratégico, por exemplo, não pode estar confina-
do à burocracia. Os objetivos políticos definidos 
pelo planejamento estratégico devem ser discuti-
dos e revelados num processo de debate público 
(Apud ABRUCIO, 1997, p. 27). 

Adicionalmente, a abordagem do PSO busca conjugar a accounta-
bility e o binômio justiça/eqüidade de modo a criar uma nova cultura 
cívica que consiga agregar políticos, funcionários e cidadãos. No entanto, 
o modelo é também criticado pelo fato de ter sido formulado a partir de 
parâmetros do poder local, característica que levanta dúvidas sobre sua 
aplicabilidade a contextos nacionais. 
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O caso brasileiro 

A discussão sobre a administração pública gerencial brasileira está 
ligada à crise de governabilidade e credibilidade do Estado na América 
Latina, durante as décadas de 80 e 90, desenvolvida sob a influência do 
debate maior que teve início na Europa e Estados Unidos, como assinala-
mos anteriormente. 

A década de 90 representou, no Brasil, o período de maior inquie- 
tação, durante a qual, experiências alternativas de gestão pública, com 
origem nos movimentos de mobilização popular e nas organizações não-
governamentais foram implementadas, como bem destacou Paes de Paula 
(2005) em artigo recente. Esse novo foco de atenção, que atraiu os ad-
ministradores, alçou as questões de gestão a um novo patamar de impor-
tância. Nesse contexto, a administração pública gerencial, também co- 
nhecida como nova administração pública, surge como o modelo ideal 
para o gerenciamento do Estado brasileiro, reformado após o diagnóstico 
da crise fiscal, da ineficiência da administração pública burocrática, mis- 
turadas às práticas clientelistas e patrimonialistas. Ao assumir o Ministé-
rio de Administração e Reforma do Estado (MARE), no início do gover-
no Fernando Henrique Cardoso, o ex-ministro Luiz Carlos Bresser Perei-
ra propõe uma adaptação ao contexto nacional, do modelo gerencial eu- 
ropeu. Para ele, a emenda constitucional da Reforma Gerencial, encami-
nhada ao Congresso em julho de 1995 e aprovada em 1997: 

[...] flexibiliza os processos e os regulamentos 
burocráticos, conferindo um grau mais elevado 
de autonomia e de accountability às agências go-
vernamentais e aos seus gerentes é a segunda [re-
forma administrativa]: é um novo fenômeno his-
tórico, que ganhou força nas últimas duas déca-
das, quando as pessoas começaram a perceber 
que uma das razões pela atual crise fiscal do Es-
tado era a ineficiência estrutural da administra-
ção pública burocrática. (BRESSER PEREIRA, 
1999, p.6). 

A emenda constitucional foi seguida pela elaboração dos funda-
mentos e diretrizes da Reforma Gerencial, definidos pelo Plano Diretor 
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da Reforma do Aparelho de Estado, o qual incluía um diagnóstico da 
situação do serviço público brasileiro, um quadro teórico para a reforma 
gerencial e propostas específicas de reforma. Esse documento teórico-po-
lítico teve papel fundamental no processo do debate nacional que se se-
guiu ao envio da emenda ao Congresso, e que durou dois anos e meio. O 
Plano Diretor trabalhou em três dimensões: a institucional (criaram-se 
novas instituições), a cultural (surgiu uma nova visão da administração 
pública) e a gerencial (propunha a adoção de novas práticas gerenciais). O 
Quadro 1 sintetiza os aspectos relacionados às três dimensões: 

Quadro 1 — Dimensões estruturais do Plano Diretor 
da Reforma do Estado 

Dimensões Aspectos 

Institucional-legal Voltada à reforma do quadro jurídico-normativo do setor 
público e à criação de novos formatos organizacionais—as 
agências autônomas e as organizações sociais, além das 
OSCIPs — organizações da sociedade civil de interesse pú-
blico. 

Cultural Mudança de mentalidade, visando passar da desconfian-
ça generalizada que pesa sobre os administradores públi-
cos a um grau de confiança, ainda que limitado, combi-
nado com maior compromisso com resultados; aqui, a 
estratégia foi a da capacitação massiva e permanente de 
gerentes e servidores públicos. 

Gerencial Introdução de novos instrumentos de gestão (contratos 
de gestão, contabilidade gerencial e de custos, planeja-
mento e gestão estratégica, análise e melhoria de proces-
sos, procedimentos de gestão pela qualidade, dentre ou-
tros), para viabilizar o par de atributos "autonomia x res-
ponsabilização", por meio de concessões de flexibilidades 
administrativas aos gestores públicos, combinadas com 
novas formas de controle (controle social, controle por 
resultados, competição administrada) e canais de 

accountability. 

Fonte: BRESSER PEREIRA 1999 e 2005. 
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A reforma previa, em linhas gerais, os seguintes pontos: a) a 
descentralização dos serviços sociais para estados e municípios; b) a deli-
mitação mais precisa da área de atuação do Estado, estabelecendo-se uma 
distinção entre atividades exclusivas e atividades não-exclusivas do Esta-
do; c) a distinção entre as atividades do núcleo estratégico — efetuadas por 
políticos e altos funcionários — e as atividades de serviços — objeto de 
contratações externas; d) a separação entre a formulação e a execução de 
políticas; e) maior autonomia para as atividades exclusivas do Estado sob 
a forma de "agências executivas"; f) maior autonomia para os serviços 
sociais e científicos que o Estado presta, a serem transferidos para as "orga-
nizações sociais"13; g) assegurar a responsabilização (accountabiliM através 
da administração por objetivos, criação de quase-mercados e de vários 
mecanismos de controle social, combinados com o aumento da transpa-
rência no serviço público, reduzindo-se, concomitantemente, o papel da 
definição detalhada de procedimentos e da auditoria e controle interno. 

A organização administrativa da Reforma propunha uma concen-
tração da formulação e avaliação das políticas públicas no núcleo estraté-
gico do Estado, ao tempo em que as "secretarias de políticas públicas", em 
articulação com os ministérios, as Câmaras Setoriais e os Comitês Execu-
tivos, cuidavam do planejamento, controle e avaliação das políticas e ações 
governamentais, para as denominadas "atividades exclusivas do Estado". 

As "agências executivas", qualificação a ser atribuída às autarquias e 
fundações públicas que realizam atividades exclusivas do Estado, ficavam 
responsáveis pela implementação de políticas públicas por meio da pres-
tação de serviços. A terceira figura da administração indireta, as empresas 
públicas, ficou sob a responsabilidade das agências reguladoras. 

As "atividades não-exclusivas" do Estado, por seu turno, seriam 
exercidas através da terceirização das atividades auxiliares ou de apoio, 

I 3  Tipo particular de organização pública não-estatal, sem fins lucrativos, contemplada no 
orçamento do Estado (hospitais, universidades, escolas, centros de pesquisa, museus etc). 
(BRESSER PEREIRA, 1999, p.06). 
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obtidas através das regras de licitação. Adicionalmente, para aquelas ativi-
dades de caráter competitivo, prestadas tanto pelo setor público quanto 
pelo setor privado, foi criado um novo formato institucional: as "organi-
zações sociais". Esse tipo particular de organização pública não-estatal, 
sem fins lucrativos e engajada nos serviços sociais e científicos prestados 
pelo Estado, estaria vinculada mediante "contratos de gestão", de modo a 
possibilitar o repasse de dotação orçamentária pública, total ou parcial, 
para a prestação de serviços. Essa tendência se expressa em um número 
crescente de parcerias entre o Estado e organizações públicas não-estatais 
através das quais o financiamento fica, quase exclusivamente, por conta 
do Estado, enquanto a execução do serviço é atribuída a organizações 
mais próximas aos usuários dos serviços e dotadas de maior flexibilidade 
gerencial. As propostas do Plano Diretor são assim resumidas (BRESSER 
PEREIRA; PACHECO, 2005, p.9): 

FORMA DE PROPRIEDADE 
	

FORMA DE ADMINISTRAÇÃO 

ESTATAL PÚBLICA 
ake-FRTATAI 

PRIVADA BUROCRÁTICA GERENCIAll 

NÚCLEO ESTRATÉGICO 
Legislamo Judiciano 
Presidência Copula dos 
Miruelénos. Foiças Armada 

O O 

ATIVIDADES EXCLUSIVAS 
Conlrole. FIscalazação. 
Subsidpos. Segundada O O  

ATIVID. NÃO EXCLUSIVAS 
Llomnicledes Floapias CO11110 

de PÓ...4M. P.  AO,... 
pubricasse 

O 
)Ir 

PRODUÇÃO PARA 
O MERCADO 
Erni:4e~ E3 latina 

prineNseão 
O 

) 
30  

Em que pese a avaliação positiva de Bresser Pereira (1999, 2005) 
sobre o êxito da implantação da Reforma, notadamente se comparada às 
iniciativas semelhantes (reforma tributária e reforma da previdência soci-
al), o modelo brasileiro, se assim podemos denominá-lo, também é alvo 
de criticas. 

O novo modelo, cuja ênfase se dava na profissionalização e no uso 
de práticas de gestão do setor privado, não foi unanimemente aceito por 
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todos os partidos nem pelos intelectuais de esquerda. Dentre as críticas 
recebidas pela proposta, destacam-se a excessiva centralização do poder 
decisório, a ênfase nas dimensões estruturais em detrimento das dimen-
sões sociais e políticas da gestão e ausência de clareza na nova proposta 
para a organização do aparelho do Estado. Embora destaquem o êxito 
inicial do modelo, Bresser Pereira e Pacheco (2005) analisam, após dez 
anos de aprovada, que a Reforma no plano institucional e cultural alcan-
çou maiores êxitos do que no plano da implementação que se "arrasta em 
Brasília": 

Desde 2003, assistimos a estagnação e retrocesso na esfera federal, 
enquanto tais propostas avançam nos governos estaduais e em municípi-
os. Estagnação na reforma das estruturas, com ampliação do número de 
organizações baseadas em formatos tradicionais — vide aumento do nú-
mero de ministérios e secretarias de Estado, a criação de sete novas univer-
sidades com o mesmo formato institucional das atuais e enrijecidas uni-
versidades públicas federais, ou tentativas de impor formatos rígidos a 
entidades dotadas de algum grau de autonomia (BRESSER PEREIRA; 
PACHECO, 2005, p.11). 

Desde quando surgiu, no final do séc. XVIII , a gestão tem sido 
alvo de várias críticas, fato que não chega a surpreender, uma vez que a sua 
prática está intimamente relacionada com o poder social e político. No 
entanto, é necessário destacar que foi apenas a partir da década de 90 que 
se fez um esforço sistemático de unificação dessas análises, o qual recebeu 
a denominação de Estudos Críticos de Gestão. Fournier e Grey (2006, 
p.73) destacam que esse sinal pode não significar nada mais do que um 
exercício teórico da academia. No entanto, ressaltam eles, essa explicação 
não seria suficiente para dar conta do volume de estudos e pesquisas em 
crítica da gestão, em especial aqueles que se detêm sobre as condições do 
surgimento das próprias críticas e das práticas de gestão. 
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As funções do controle e da auditoria interna no contexto adminis-
trativo 

O termo controle origina-se do francês contrerole e do latim medi-
eval contrarotulus, significando contralista, ou seja, exemplar do catálogo 
dos contribuintes a partir do qual era realizada a conferência da operação 
realizada pelo cobrador de tributos, caracterizando-se como um segundo 
registro que objetivava a verificação do primeiro. A partir de 1611, a 
palavra passou a designar domínio, governo, fiscalização, verificação. 
(GUERRA, 2003, p. 23). Ferreira (1999, p. 546) define o controle como 
"fiscalização exercida sobre as atividades de pessoas, órgãos, departamen-
tos, ou sobre produtos etc., para que tais atividades, ou produtos, não se 
desviem das normas preestabelecidas". 

Na esfera administrativa, o controle é definido como "(...) a fun-
ção administrativa que verifica para que tudo ocorra de acordo com as 
regras estabelecidas e as ordens dadas" (CHIAVENATO, 2000, p.102). 
Para Fayol, "o controle consiste em verificar se tudo corre de conformida-
de com o plano adotado, as instruções emitidas e os princípios estabeleci-
dos." (Apita? KOONTZ; O'DONNEL, 1982, p. 225). Nessas defini-
ções, o controle é a fiscalização exercida sobre as atividades desempenha-
das, mediante realização de práticas rotineiras para a persecução de bons 
resultados. No âmbito do processo administrativo, propriamente dito, o 
controle está intimamente relacionado ao planejamento, uma vez que a 
atividade controladora mostra-se essencial para o acompanhamento da 
operacionalização de um plano (resultado do planejamento), mensurando 
seu progresso, impedindo desvios e/ou indicando as ações corretivas (que 
podem ser de mudança de direção, fixação de novos objetivos ou, ainda, 
reformulação do plano, a serem implementadas para assegurar o alcance 
dos objetivos), quando necessárias (KOONTZ; O'DONNEL, 1982, p. 
221). Para Goetz, "o planejamento administrativo requer programas con-
sistentes, integrados e articulados, enquanto o controle administrativo 
requer conformidade dos planos aos atos [...] o melhor controle é aquele 
que corrige os desvios dos planos antes que eles ocorram" (Apita? 
KOONTZ; O'DONNEL, 1982, p. 225). 
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Desse modo, podemos perceber que o controle visa mensurar e 
corrigir o desempenho de pessoas ou planos, programas e projetos, a fim 
de garantir que os objetivos estabelecidos possam ser efetivamente alcan-
çados. Sua missão consiste em identificar os possíveis desvios, evitá-los 
ou corrigi-los através do acompanhamento de todas as etapas do processo 
administrativo, de modo a promover os ajustes à realidade dos fatos ou às 
possibilidades da organização. O controle, portanto, envolve comparação 
com parâmetros previamente definidos e prevê a ação corretiva quando 
um desvio ocorre. Para que o controle possa executar o ajuste das opera-
ções a padrões previamente estabelecidos, ou seja, atuar corretivamente, é 
necessário que o sistema preveja um fluxo contínuo de informação, o 
qual se torna a base do próprio controle. 

De modo geral, as concepções liberais tendem a considerar o gasto 
público como um "desperdício a ser minimizado'', como destaca 
Giacomoni (apud LIMA, 1997, p. 93). A ênfase do controle deveria ser, 
portanto, nos aspectos financeiro e jurídico da gestão pública, principal-
mente com relação à legalidade dos atos praticados pelos agentes de admi-
nistração. 

A função controladora de monitoramento da ação deve ser exercida 
antes, durante e após a ação. Daí as formas variadas de controle. Desde o 
momento em que se estabelecem as metas, deve-se iniciar a função con-
trole até que as mesmas sejam alcançadas. Necessário, portanto, o contro-
le a priori ou preliminar, o concomitante ou concorrente e o controle a 
posteriori. 

Um aspecto nem sempre referenciado e que merece destaque é o 
contexto cultural no qual se processam as ações de controle. Inevitavel-
mente, as ações de controle indicam fragilidades, sinalizam desvios, equí-
vocos e, em alguns casos, erros que devem ser sanados. No entanto, mui-
to freqüentemente, a ausência de uma visão sistêmica do processo admi-
nistrativo tende a personalizar os erros ou desvios identificados, provo-
cando comumente reações pessoais negativas à ação do próprio controle. 
De modo geral, em razão da conotação negativa que o controle assume 
nessas estruturas burocráticas mais rígidas, não se enfatiza a importância 
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do controle a priori, sob a justificativa de que uma vez que inicialmente 
nada foi executado, não há o que controlar, nem indivíduos a "punir". 
Pela mesma razão, prevalece o controle a posteriori. No entanto, para a 
administração, o controle a posteriori apenas faz sentido se a ação se repe-
tir. Nesse caso, os resultados apurados e as informações obtidas servirão 
como feedback para alterações ou correção das ações futuras, com vistas à 
consecução dos objetivos preestabelecidos. Se a ação não se repete, o con-
trole a posteriori teria, essencialmente, um caráter punitivo. Essa questão, 
embora da maior importância para a avaliação dos modelos gerenciais 
existentes, foge, no entanto, ao escopo do presente trabalho. Para nosso 
propósito, é necessário, apenas, que salientemos a importância da dimen-
são comportamental na avaliação do ciclo de controle. 

Bases legais para o controle interno e a auditoria interna no Brasil 

Os controles formais aplicados às entidades públicas decorrem de 
determinações constitucionais, leis, decretos e regulamentos, que vêm se 
ajustando à evolução da própria Administração Pública. No Brasil, a pro-
clamação da República trouxe o fortalecimento das funções legislativas e 
o controle das contas públicas sofreu transformações profundas, apesar de 
manter a ênfase no aspecto eminentemente corretivo dos procedimentos. 

A Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964, já previa a existência de 
dois sistemas de controle, o interno e o externo, ampliados com o adven-
to da Constituição Federal de 1988, que prevê sua integração. O Decre-
to-Lei n° 200, de 25 de fevereiro de 1967, vai mais além, e não apenas 
detalha as formas de controle da Administração Pública, como eleva o 
controle ao nível de principio, juntamente com o planejamento, coorde-
nação, descentralização e delegação de competência. Prevê, ainda, o exer-
cício do controle e fiscalização indispensáveis sobre a execução, 
condicionando-se a liberação dos recursos ao fiel cumprimento dos pro-
gramas e convênios. Também regula o exercício do sistema de controle a 
ser exercido em todos os níveis e em todos os órgãos, compreendendo, 
particularmente, o controle da execução dos programas e a observância 
das normas que governam a atividade específica do órgão controlado, 

Revista Gestão Pública e Controle. v. I, n. 2, ago./2006 	 165 



além de determinar o controle da aplicação dos dinheiros públicos e da 
guarda dos bens pelos órgãos próprios do sistema de contabilidade e audi-
toria. Ressalta, ainda, a racionalização do trabalho administrativo, medi-
ante a simplificação de processos e a supressão de controles que se eviden-
ciarem como puramente formais ou cujo custo seja evidentemente supe-
rior ao risco. 

A existência de um sistema de controle interno eficiente, que possibili-
te aos órgãos executivos a avaliação dos trabalhos desenvolvidos, decorre, por-
tanto, do aumento das funções governamentais. Segundo os postulados bási-
cos editados pela International Organization of Supreme Audit lnstitutions 
(INTOSAI), em 1991, a administração pública deve possuir um sistema de 
controle interno adequado e garantir a existência e o funcionamento desses 
controles, a fim de assegurar não apenas o cumprimento das normas, mas 
também a adequação das decisões tomadas. No caso especifico do controle, 
fundamentado no paradigma da administração gerencial em substituição ao 
modelo burocrático, passou a ser enfatizada uma postura preventiva, com 
ênfase no controle a priori dos procedimentos. A prevenção e a correção de 
erros ou desvios no âmbito de cada poder ou entidade da Administração 
Pública tornam-se a idéia central. Um controle sistemático e eficaz, centrado 
nos resultados, desempenha papel importante na percepção de problemas, 
por ser capaz de identificá-los preventivamente. A avaliação tempestiva da 
existência e adequação desses controles, pela auditoria interna, reduz os riscos, 
além de oferecer mais segurança à administração. É desse modo que o contro-
le não pode mais ser encarado do ponto de vista meramente punitivo e 
exdudente, e deve assumir o papel de instrumento auxiliar de gestão, direcionado 
ao atendimento de todos os níveis hierárquicos da Administração. 

A fim de viabilizar a efetividade, é preciso abandonar a cultura de 
um controle formalístico, que visa detectar erros e punir, e voltar-se para 
um controle orientador e preventivo, direcionado para resultados. Esse é 
um processo de controle que exige planejamento com objetivos e metas 
claramente definidos, padrão, parâmetros, indicadores, monitorarnento, 
acompanhamento e avaliação de resultados. Tendo o planejamento evo-
luído para o planejamento estratégico, que procura garantir os resultados 
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planejados e se concentra na monitoração e avaliação do processo de ad-
ministração estratégica, é preciso que os controles, além de observar os 
preceitos da função administrativa do controle, priorizem o controle 
concomitante e não o denominado a posteriori. 

Assim, uma ação meramente de conformidade restringe a finalida-
de do controle que, desse modo, deixa de auxiliar a administração no 
alcance dos objetivos em tempo hábil e pelo menor custo. Também não 
se justifica um controle meramente punitivo, uma vez que punir, não 
obstante coíba reiterações, não evita o prejuízo já causado. A utilização de 
um controle priorístico dá-se em razão da necessidade de prevenir falhas e 
irregularidades e do empenho em se perseguir urna administração eficaz, 
capaz de gerir os recursos de forma racional, econômica e eficiente. 

Auditoria Interna como Instrumento de Gestão 

A aproximação que se estabelece entre as atribuições da Auditoria 
Interna (AI) e as do Controle Interno não provocam nenhuma reação ou 
resistência. De modo geral, como vimos acima, a definição de controle, 
no seu sentido lato, remete-nos aos processos e funções administrativas 
que tem por objetivo estabelecer planos para o alcance das metas 
organizacionais, ao mesmo tempo em que supervisiona as operações ne-
cessárias para a implementação dos planos e desempenhos aprovados 
(FIGUEIREDO; CAGGIANO, 1993). 

No âmbito auditorial, no entanto, a definição de controle já nos 
remete à instância da legalidade dos atos administrativos, notadamente 
aqueles voltados à consecução da sua eficiência. O American Institute of 
Certified Public Accountants (AICPA), por exemplo, no seu Relatório 
Especial da Comissão de Procedimentos de Auditoria, define o controle 
interno como: 

[..4 o plano da organização e todos os métodos e 
medidas coordenadas, aplicados a uma empresa, 
a fim de proteger seus bens, conferir a exatidão e 
a fidelidade de seus dados contábeis, promover a 
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eficiência e estimular a obediência às diretrizes 
administrativas estabelecidas (ALMEIDA 
PAULA, 1999, p.22). 

O Instituto dos Auditores Internos do Brasil (AUDIBRA), por sua 
vez, assim define o controle interno: 

E...1 controles internos devem ser entendidos como 
qualquer ação tomada pela administração (assim 
compreendida tanto a Alta Administração como 
os níveis gerenciais apropriados) para aumentar a 
probabilidade de que os objetivos e metas estabe-
lecidos sejam atingidos. A Alta Administração e a 
gerência planejam, organizam, dirigem e contro-
lam o desempenho de maneira a possibilitar uma 
razoável certeza de realização (AUDIBRA. Nor-
mas Brasileiras para o exercício da auditoria in-
terna, apud ALMEIDA PAULA, 1999, p.22). 

No entanto, é usual percebermos a permanência de um equívoco 
conceituai quanto às diferenças nas atribuições de cada uma das instâncias 
de controle preventivo. Para Pereira das Neves (s.d.), por exemplo, essa 
"confusão" decorre das diferenças nas estruturas administrativas existentes 
entre os vários Estados da União. Como conseqüência, em algumas estru-
turas, o controle interno é atribuição do departamento de contabilidade; 
em outras, do setor de finanças e orçamento, da auditoria ou, ainda, da 
própria auditoria interna. No entanto, se analisarmos as distintas defini-
ções de controle interno da AICPA, dos Conselhos Regionais de Conta-
bilidade, da teoria geral da administração, de modo geral, perceberemos 
que a atividade de controle interno faz parte das atividades normais da 
Administração Pública e se encontra subordinada ao titular do órgão ou 
entidade. Sua função é de acompanhar a execução dos atos e indicar, em 
caráter opinativo, preventivo ou corretivo, as ações que deverão ser 
implementadas a fim de atender ao controle da execução orçamentária, 
financeira, contábil e patrimonial, assim como os controles administrati-
vos de modo geral. 
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A auditoria interna, por sua vez, distingue-se do controle interno, 
por se tratar de avaliação independente e de assessoramento da adminis-
tração Suas atividades estão voltadas para "o exame e para a avaliação da 
adequação, eficiência e eficácia dos sistemas de controle e da qualidade do 
desempenho das áreas, em relação às atribuições e aos planos, metas, ob-
jetivos e políticas definidos para elas" (ALMEIDA PAULA, 1999, p. 31). 
Ou seja, a atribuição da auditoria interna é aferir a adequação dos instru-
mentos de controle adotados pela administração pública ou privada, sem, 
no entanto, se confundir com as atividades desenvolvidas pelo controle 
interno das organizações. Essa concepção tradicional da auditoria interna, 
mais caracterizada pela ação a posteriori na verificação de possíveis erros ou 
desvios, tem incentivado a percepção, por parte dos auditados, do caráter 
repressivo e até policialesco das atividades da AI. Certamente que o mo-
delo gerencial puro, cuja ênfase recai sobre a redução de custos e o aumen-
to da eficiência da administração, conforme salientado anteriormente, re-
força essa tendência em detrimento da mudança que a adoção dos concei-
tos de flexibilização, qualidade e planejamento estratégico propiciariam, 
ao efetuar o deslocamento dessa ênfase para o princípio da efetividade. 

Atualmente, a auditoria interna passa por uma significativa mu-
dança, deixando de ser uma atividade meramente reativa e com ênfase na 
evolução histórica, para ser uma atividade que adota um enfoque baseado 
em riscos. Sob essa nova perspectiva, a auditoria interna passa a assumir 
papel de liderança no levantamento, avaliação e administração dos riscos 
estratégicos, agregando valor à organização, na medida em que identifica 
oportunidades de aperfeiçoamento e melhoria organizacional. 

A atuação da auditoria interna tem sido definida, por pesquisado-
res e acadêmicos da auditoria interna, como uma área de atuação bastante 
abrangente para a auditoria dentro das empresas e das organizações públi-
cas. Essa abrangência tem apresentado algumas dificuldades quando se 
pretende delimitar conceitualmente as atribuições e funções precípuas dos 
distintos tipos de auditoria, que vão desde o trabalho tradicional de reexame 
dos registros contábeis até à auditoria organizacional e ao planejamento 
estratégico. Para Padovese (2005, p.43), os novos conceitos de gestão 
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(empresarial), aliados ao ambiente de forte competitividade e às novas 
possibilidades de gestão dos processos por meio da tecnologia da infor-
mação, propõem a busca constante de uma adequada relação custo-bene-
fício do setor de auditoria e, como tal, o máximo de não-redundância, 
dentro da organização, de atos, processos e atividades. 

Se, adicionalmente, utilizarmos o critério temporal como elemen-
to de distinção entre as tipologias auditoriais, verificaremos que o hori-
zonte temporal de enfoque, sobre o passado/presente ou sobre o presen-
te/futuro, igualmente, nos remete a auditorias de tipos distintos. A audi-
toria de regularidade estaria associada ao primeiro enfoque, enquanto que 
a auditoria de gestão, ao segundo'''. Padovese, ainda, destaca a agilidade, a 
flexibilidade e a qualidade como algumas das características do cenário 
contemporâneo, pontos fundamentais que passam a ter influência direta 
sobre os processos administrativos, imprimindo a necessidade da realiza-
ção das atividades "em tempo real". Mesmo que relativizemos sua análise, 
por estar voltada, prioritariamente, para o ambiente empresarial, é forço-
so concordar que a atuação tradicional da Al consiste, fundamentalmen-
te, numa "revisão", num ato redundante, feito novamente, repetitivo, ou 
seja, voltado para uma ação já executada, passada. 'A ação da auditoria 
(interna) caracteriza-se então, essencialmente, pela repetitividade" 
(PADOVESE, 2005, p. 46). O ato de repetir não estaria, portanto, em 
consonância com os indicadores do cenário contemporâneo. 

Auditoria governamental e o controle de gestão 

No cenário de acentuadas mudanças, concorrência e introdução de 
processos informatizados de trabalho'', a ligação do planejamento estra-
tégico com o controle de gestão, sob a ótica de uma abordagem contextual 

14  Há uma discordância frontal de denominação da tipologia de auditorias proposta por 
Gil (2000) e pela INTOSAL Nesse trabalho, manteremos a perspectiva da análise tem-
poral sem, no entanto, adotar a denominação de Gil. Optamos pela denominação da 
INTOSM. 

"Ver CASTELLS, M., 2003. 
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e organizacional, destaca a importância de se considerarem os aspectos 
socioeconômicos, políticos, culturais e estruturais na definição dos siste-
mas de controle organizacional. O setor público vê-se, cada vez mais, 
pressionado a não apenas satisfazer um amplo espectro de necessidades 
sociais estruturais e emergentes em contínua expansão, como também, a 
exercer um rigoroso controle dos recursos públicos limitados e escassos, 
cuja gestão tem sido caracterizada pela perda de confiança da sociedade 
nas instituições públicas e em seus governantes. Esses elementos parecem 
não deixar margem de dúvida sobre a premente necessidade de introduzir 
os conceitos e métodos aplicados no setor privado, de economia, eficácia, 
eficiência e efetividade, na gestão do setor público, como foi retratado no 
diagnóstico do Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado de 1995. 

Essas mudanças repercutem, por sua vez, nos procedimentos 
auditoriais que têm passado por um processo de aperfeiçoamento que 
busca privilegiar a aplicação de indicadores e parâmetros como base para 
realizar a avaliação da gestão e do desempenho dos gestores. A vertente da 
Auditoria Governamental de Gestão '6  surge, então, como alternativa útil 
para auxiliar a administração pública na consecução das metas e objetivos 
propostos estrategicamente, ressignificando as práticas tradicionais da au-
ditoria interna, caracterizadas anteriormente. Nesse sentido, parece-nos 
pertinente salientar a estreita relação, ou até uma sinonímia, que ora se 
percebe entre a atividade da AI e da Auditoria Interna de Gestão, como 
destaca Grateron: 

Assim, pode-se encontrar a utilização do termo 
de Auditoria de Gestão como sinônimo de Audi-
toria de Economia, Eficiência e Eficácia, Audito-
ria Governamental, Auditoria Compreensiva e até 
como uma extensão da função de Auditoria In-
terna Moderna (GRATERON, 1999, p.1). 

Para a Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Su-
periores (INTOSAI), a Auditoria de Gestão ou Operacional compreende 

16 A Auditoria de Gestão compreende Auditoria Interna e Auditoria Externa de Gestão. 
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a avaliação da economia e eficiência com que a entidade auditada utiliza 
os variados recursos para atingir seus objetivos e, ainda, avalia a eficácia do 
desempenho a partir dos resultados alcançados x resultados pretendidos. 
Ainda segundo Grateron (1999), as entidades fiscalizadoras nos países de 
língua inglesa tendem a considerar que a Auditoria de Gestão agrega mui-
to mais valor ao serviço público do que a Auditoria de Regularidade. Ela 
é uma atividade que presta assessoramento à alta administração de uma 
organização, passando a ter maior relevância como ferramenta fundamental 
para o aperfeiçoamento institucional. A Auditoria de Gestão promove a 
revisão de todos os atos e processos da organização, desde o tradicional 
reexarne dos registros contábeis até a revisão do planejamento estratégico, 
avalia e emite opinião sobre processos e resultados em linhas de negócio, 
produtos e serviços, no horizonte temporal presente/futuro. A utilização 
de indicadoresr como técnica para a avaliação da gestão, embora não 
garanta a solução de todos os problemas, ajuda a desenvolver um sistema 
integrado de informação que permitirá ao gestor um melhor controle dos 
recursos disponíveis e, pela ótica do cidadão, possibilitará exercer um melhor 
controle e avaliação do desempenho do gestor público. 

A implantação e a utilização de qualquer sistema de controle, em 
especial no setor público, enfrentam diversos problemas que usualmente 
se manifestam através da resistência dos funcionários das entidades. No 
entanto, é necessário destacar que a Auditoria Interna de Gestão é uma 
concepção necessária para o fortalecimento das organizações públicas. É 
uma estratégia que procura gerar mudanças na forma de pensar e mensurar 
os serviços públicos, a qual não se restringe aos aspectos meramente eco-
nômicos e formais de avaliação. A Auditoria de Gestão, longe de se redu-
zir a um esquema burocrático, é parte inerente à atividade administrativa 
sob o modelo de gestão baseado em resultados. 

'7  "Unidades de medição que permitem acompanhar e avaliar, em forma periOdica, as 
variáveis consideradas importantes em uma organização. Esta variação é feita através da 
comparação com os valores ou padrões correspondentes preestabelecidos como referên-
cia, sejam internos ou externos â organização." (PRICE WATERHOUSE, apud 
GRATERON, 1999, p. 9). 
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AUDITORIA OPERACIONAL: UM INSTRUMENTO 
DE CONTROLE SOCIAL 

Eliane de Sousa Silva* 

Resumo 

O controle social da função administrativa do Estado é conseqüência ne-
cessária, imediata e inseparável do princípio republicano, que alicerça nos-
so sistema constitucional. Através da pesquisa bibliográfica, buscou-se 
identificar os diversos tipos de controle social existentes. Dentre os vários 
tipos de controle, está o exercido através dos Tribunais de Contas. Este 
artigo objetiva demonstrar que, independentemente do encaminhamen-
to de denúncias e/ou representações aos Tribunais de Contas, pode a soci-
edade, através dos referidos Tribunais, exercer o controle social, quando 
estes realizam auditoria de natureza operacional. É apresentada como 
modelo, a experiência do Tribunal de Contas da União, que, ao realizar 
auditoria de natureza operacional, tem utilizado esse tipo de auditoria 
como instrumento de controle social, disponibilizando para a sociedade 
o resultado de seus trabalhos. 

Palavras-chave: Auditoria operacional; Tribunais de Contas; Tribunal de 
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Introdução 

Nos últimos anos, a sociedade vem requerendo um Estado capaz 
de atuar rápida e proficuamente na solução de problemas e no atendi-
mento de suas demandas. Nesse contexto, cabe ao controle externo, a 
cargo do Poder Legislativo, com o auxílio dos Tribunais de Contas, con-
tribuir para que os recursos gastos pelo governo, na execução dos progra-
mas governamentais, sejam aplicados de forma a garantir o atendimento 
das necessidades requeridas pela sociedade. 

O controle social da função administrativa do Estado é conseqüên-
cia necessária, imediata e inseparável do princípio republicano, que alicerça 
nosso sistema constitucional. Num país onde os recursos são escassos e a 
carga tributária elevada, a sociedade reivindica que o Estado apresente re-
sultados no sentido de melhorar a qualidade de vida de todos. Assim, os 
Tribunais de Contas devem se preocupar não somente com a regularidade 
das contas públicas, enfocando apenas o aspecto legal-orçamentário-
contábil-financeiro-patrimonial, mas também com os resultados alcança-
dos pela administração pública, avaliando a economicidade, eficiência, 
eficácia e efetividade na execução dos programas governamentais. Dessa 
forma, pergunta-se: Qual o instrumento que pode ser utilizado pelos Tribu-
nais de Contas para contribuir com o controle social dos recursos públicos? 

Geralmente, a sociedade visualiza os Tribunais de Contas como 
aqueles órgãos para onde se podem encaminhar as denúncias e/ou repre-
sentações, quando forem constatados abusos de certos gestores na aplica-
ção dos recursos públicos. Essa visão não deve ser a única. Por isso é que, 
através deste artigo, pretende-se demonstrar que a sociedade também pode 
exercer o controle social através dos Tribunais de Contas, quando estes 
realizam auditoria de natureza operacional. Outro ponto a ser destacado 
neste artigo é que, para o controle social ser efetivo, torna-se necessário 
que o resultado das auditorias de natureza operacional realizadas seja di-
vulgado para a sociedade, de forma que esta amplie sua visão em relação 
aos Tribunais de Contas, vendo-os como órgãos que muito podem cola-
borar, no sentido de fazer com que a administração pública utilize os 
recursos de forma econômica, eficiente, eficaz e efetiva. 
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O artigo foi dividido em quatro tópicos. O primeiro tem por ob-
jetivo demonstrar os meios de controle social existentes. O segundo aborda 
a auditoria operacional como instrumento de controle social exercido pela 
sociedade através dos Tribunais de Contas. O terceiro tópico apresenta a 
experiência do Tribunal de Contas da União ao realizar auditoria de natu-
reza operacional e o quarto apresenta as considerações finais. 

O controle social da administração pública 

A administração pública existe para atender aos interesses do seu 
cliente: a comunidade. Dessa forma, sendo "[...] a Administração uma 
organização subalterna a serviço da comunidade" (GARCIA DE 
ENTERRIA, 1985, apud SIRAQUE, 2004. p. 51), ela deve subordinar-
se aos critérios estabelecidos nos princípios e regras constitucionais 
(CANOTILHO, 1991, p.170), que trazem, na essência de seus conteú-
dos, normas explícitas e implícitas a serem seguidas pelos agentes estatais, 
que devem ter, como único objetivo, a realização do interesse público. 

O controle social das funções do Estado é direito fundamental ex-
presso na Constituição Federal (CF) de 1988 e é uma luta incessante da 
humanidade. Até o fim da ditadura, não se falava em controle social por 
uma razão óbvia: autoritarismo e participação popular são termos anta-
gônicos. Somente com o início do processo de redemocratização do país, 
a partir do fim do governo militar, na década de 80, é que a expressão 
"controle social" passou a ser aclamada. 

Muitos pensam que o controle social envolve tanto a participação 
da sociedade nas políticas públicas do governo, como o seu acompanha-
mento. Para Siraque (2004, p.XXI) as duas coisas não se misturam, pois: 

O vocábulo controle diferencia-se do termo participação. A participa-
ção da sociedade, coletiva ou individualmente, é exercício de poder político 
(soberania popular, plebiscito, referendo, voto, iniciativa popular de lei, 
participação em órgãos colegiados que tenham por fim elaborar políticas 
referentes a interesses profissionais e previdenciários). É partilha de poder 
entre os governantes e a sociedade para a deliberação de interesse público. 
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Por outro lado, o controle é fiscalização, é sindicalização, investigação, o 
acompanhamento da execução daquilo que foi decidido e constituído por 
quem tem o poder político ou a competência jurídica de tomar decisões de 
interesse público. [...] controle social é direito público subjetivo dos inte-
grantes da sociedade fiscalizarem as atividades do Estado. 

O controle social da função administrativa do Estado é conseqüên-
cia necessária, imediata e inseparável do principio republicano, que alicerça 
nosso sistema constitucional. E, mais do que isso, advém da própria idéia 
de soberania popular, que determina que o administrador deve responder 
por seus atos e omissões perante o Legislativo, o Judiciário e o Executivo, 
mas, sobretudo, perante o próprio povo — verdadeiro titular da res publica. 

Os meios de controle social têm como pilar a fiscalização das ações 
públicas, existindo algumas maneiras de concretizá-lo, seja pela legitimação, 
seja pela necessidade popular de criar seus próprios meios fiscalizatórios. 
Assim, o controle social pode advir de monitoramento legal ou de 
monitoramento autônomo. São os seguintes os instrumentos de contro-
le social que podem ser utilizados pela sociedade. 

Conselhos Gestores de Políticas Públicas 

Os conselhos têm origem em experiências de caráter informal, sus-
tentadas por movimentos sociais, como "conselho popular", ou como 
estratégias de luta operária na fábrica, as "comissões de fábrica". Essas ques-
tões foram absorvidas pelo debate da Constituinte e levaram à incorpora-
ção do princípio da participação comunitária pela Constituição, gerando, 
posteriormente, várias leis que institucionalizam os conselhos de políticas 
públicas. 

O controle social da gestão pública nas diversas áreas (Saúde, Edu-
cação, Assistência Social, Criança e Adolescente, Direitos Humanos, etc.) 
tem intuito de se firmar como um espaço de co-gestão entre Estado e 
sociedade, trazendo formas inovadoras de gestão pública para o exercício 
da cidadania ativa, possibilitando à sociedade a definição de um plano de 
gestão das políticas setoriais, com uma maior transparência das alocações 
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de recursos e favorecimento da responsabilização dos políticos, dos gestores 
e técnicos. 

Ministério Público 

A função do Ministério Público é a de guardião da sociedade, vigi-
lante da ordem e do respeito dos poderes públicos aos direitos assegura-
dos aos cidadãos pela Constituição Federal. 

Ação Civil Pública 

É um "processo" utilizado mediante representação do Ministério 
Público ou através de associações legalmente constituídas há pelo menos 
um ano. Para essa ação não haverá adiantamento de custas, honorários 
periciais ou quaisquer outras despesas. 

Mandado de Segurança Coletivo 

Serve para proteger direito liquido e certo, quando o responsável 
pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de 
pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Pode ser 
impetrado por partido político ou por organização de classe ou associação 
legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. 

Mandado de Injunç'áo 

O mandado de injunção é ação constitucional, introduzida pelo 
Poder Constituinte originário de 1988, utilizada no combate à inconsti-
tucionalidade por omissão. 

Está disciplinado no artigo 50, LXXI, da CF/1988, o qual estabele-
ce que será concedido "mandado de injunção sempre que a falta de norma 
regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades cons-
titucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à 
cidadaniC. 
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Por meio da definição legal, é possível perceber que, através do 
mandado de injunção, o Poder Judiciário verifica, no caso concreto, se 
omissões do Poder Público estão atingindo direitos constitucionais. 

Ação Popular 

Todo cidadão, individualmente, pode entrar com uma ação popu-
lar no Poder Judiciário, bastando que um direito ou interesse público 
esteja sendo lesado. A ação popular confere ao povo a legitimidade para 
defender, via Poder Judiciário, o interesse público. É a garantia dos direi-
tos coletivos. Ela se destina à proteção do patrimônio público, à moralidade 
administrativa, ao meio-ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. 

Código do Consumidor 

A proteção aos consumidores, garantida na CF/1988 e depois re-
gulamentada pelo Código do Consumidor, em muitos momentos se 
entrelaça com o direito à saúde e abre caminho valioso para o cidadão 
buscar no Poder Judiciário a proteção adequada, no caso de violação do 
seu direito à saúde. Os governos criaram as procuradorias do consumidor 
para que os cidadãos possam fazer suas reclamações. 

Sindicatos 

Ainda que os sindicatos tenham, muitas vezes, como objetivo mes-
tre o beneficiamento de determinada classe dentro da sociedade, todas as 
resoluções que possam advir a partir de uma negociação junto à classe 
patronal ou ao Estado, são resultados que vão abarcar a população como 
um todo. Dessa forma, os sindicatos se apresentam como meio de con-
trole social, uma vez que pressionam as instâncias superiores para se che-
gar a um determinado fim público. 

Organizações Sociais (ONGs) 

Como veículos mediadores entre o Estado e a sociedade civil, mui-
tas ONGs objetivam exatamente a construção de atividades para o 
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trole social. Por meio da conscientização da comunidade/público em que 
está inserida, várias organizações buscam, junto ao Ministério Público e a 
outros espaços do Poder Público, mover ações/processos que pressionem 
o Estado, quando este, nos atributos das suas funções, desrespeita direitos 
constitucionalmente adquiridos pela população. 

Tribunais de Contas 

Os Tribunais de Contas são órgãos auxiliares do Poder Legislativo 
(Senado Federal, Câmara dos Deputados, Assembléia Legislativa e Câ-
mara de Vereadores), aos quais compete a fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial da União, Estados e Municípios, 
e das entidades da administração direta e indireta, também nos três níveis 
de governo. 

Na forma da CF/1988, qualquer cidadão, partido político, associ-
ação ou sindicato pode apresentar denúncia ao Tribunal de Contas da 
União (TCU) sobre irregularidades no uso de recursos públicos federais 
(art. 74,5 2°). A denúncia representa importante instrumento de contro-
le social, na medida em que possibilita a qualquer cidadão o exercício da 
fiscalização da coisa pública. 

Além desse instrumento, podem ser dirigidas ao TCU representa-
ções acerca de irregularidades na administração pública. As representações 
podem ser formuladas por parlamentar, autoridade integrante ou não da 
estrutura do TCU ou servidor do Tribunal, no exercício de suas atribuições. 
Licitante, contratado ou qualquer pessoa pode representar contra irregulari-
dade na aplicação da Lei de Licitações (BRASIL. Lei n.° 8.666/93). 

Este artigo enfatiza o controle social exercido pela sociedade através 
dos Tribunais de Contas e demonstra que, independentemente de uma ação 
da sociedade através de denúncias e/ou representações, os Tribunais de Con-
tas devem ajudar a sociedade a exercer o controle social, executando audito-
rias de natureza operacional. A realização desse tipo de auditoria é funda-
mental para que se verifique a atuação dos gestores na execução dos progra-
mas governamentais, de modo que os recursos públicos sejam utilizados de 

Revista Gestão Pública e Controle. v. 1, n. 2, ago./2006 	 183 



forma econômica, eficiente e eficaz. Além disso, com esse tipo de auditoria, 
pode-se verificar também se realmente os programas de governo estão sen-
do efetivos, ou seja, se a sociedade está sendo beneficiada. 

Os Tribunais de Contas e a auditoria operacional: um instrumento 
de controle social 

O Tribunal de Contas no Brasil foi criado em 07/11/1989, pelo 
Decreto n.° 966-A, por iniciativa do então Ministro da Fazenda, Rui 
Barbosa, com a finalidade de examinar, revisar e julgar os atos concernentes 
à receita e à despesa da República. 

Sua institucionalização ocorreu em 1891 com a edição da primeira 
Constituição Republicana. No entanto, somente em 17/01/1893 é que o 
Tribunal de Contas da União foi definitivamente instalado. 

Após a instalação do TCU, as Cortes de Contas começaram, aos 
poucos, a ser implantadas nos Estados da Federação. 

O controle externo é função do Poder Legislativo, sendo de com-
petência do Congresso Nacional no âmbito da União; das Assembléias 
Legislativas, nos Estados; da Câmara Legislativa, no Distrito Federal e das 
Câmaras Municipais, nos Municípios. Para Castro (2003, p.128), esse 
controle somente "pode ser exercido em sua plenitude com o auxílio im-
prescindível dos Tribunais de Contas respectivos". 

Conforme já comentado, cabe aos Tribunais de Contas a fiscaliza-
ção contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União, 
Estados e Municípios. No entanto, sem dúvida alguma, a auditoria 
operacional é o tipo de auditoria que interessa mais de perto à popula-
ção, pois é através dela que se buscará a eficiência, a economicidade, a 
eficácia e a efetividade na execução dos programas de governo. 

Para um maior entendimento do que seja auditoria operacional, 
torna-se necessário trazer o conceito de alguns autores sobre esse tipo de 
auditoria. 
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Para Wesberky (1985, p. 5) a auditoria operacional é: 

[...I um exame e avaliação das atividades realiza-
das em uma entidade para estabelecer e aumen-
tar o grau de eficiência, economia e eficácia do 
seu planejamento, organização, direção e contro-
le interno. 

Os autores Cook e Winkle (1976, p. 253) consideram que: 

A auditoria operacional é um exame e uma avali-
ação abrangente das operações de uma empresa, 
com a finalidade de informar à administração se 
as várias atividades são ou não cumpridas de um 
modo compatível às políticas estabelecidas, com 
vistas à consecução dos objetivos da administra-
ção. [...]. A auditoria deve compreender, também, 
recomendações para soluções dos problemas e de 
métodos para aumentar a eficiência e os lucros. 

O professor Sá (1990, p. 38) apresenta a seguinte definição para 

auditoria operacional: 

Auditoria que verifica o 'desempenho' ou `forma 
de operar' dos diversos órgãos e funções de uma 
empresa. Tal auditoria testa 'como funcionam' os 
diversos setores, visando, principalmente, a efici-
ência, a segurança no controle interno e a obten-
ção correta dos objetivos. Pode tal revisão ser feita 
em conjunto com as demais, no caso de auditoria 
integral, ou isoladamente em períodos mais curtos 
(grifos do autor). 

Laurent (1991 apud ARAÚJO, 2001, p. 33) cita que a auditoria 

operacional: 

[...1 abrange essencialmente a avaliação da situa-
ção de uma organização do ponto de vista das 
pelformances de seu funcionamento e da utiliza-
ção de seus meios; sua missão é, pois, elaborar 
um diagnóstico que visa tornar inteligível essa si- 
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tuação para a direção e para o pessoal da empresa, 
segundo as diversas dimensões que a caracterizam 

A auditoria operacional é a intervenção na empresa, sob a forma de 
um projeto de especialistas, utilizando técnicas e métodos específicos, tendo 
por objetivos: 

Estabelecer as possibilidades de melhoria do funcionamento e de utili-
zação dos meios, a partir de um diagnóstico inicial em torno do qual o 
mais amplo consenso é obtido; 

Criar no seio da empresa uma dinâmica de progresso segundo os eixos 
de melhoria decididos. 

Halter (1985 apud ARAÚJO, 2001, p. 52) afirma que a auditoria 
operacional: 

(...] abrange uma gama de trabalho de auditoria 
com tendência natural à divisão em duas áreas 
principais, a saber: auditorias de eficiência e eco-
nomia e auditorias de eficácia. Como o próprio 
nome indica, as auditorias de eficiência e econo-
mia concentram-se na melhoria do uso dos re-
cursos, mediante redução dos custos e/ou aumen-
to da produção. Já as auditorias de eficácia desti-
nam-se a avaliar como se cumpre urna atividade, 
em relação a seus objetivos ou a outros parâmetros 
de desempenhos apropriados. 

Para Araújo (2001, p. 34) a auditoria operacional é "o exame obje-
tivo e sistemático da gestão operativa de uma organização, programa, ati-
vidade ou função e está voltada para a identificação das oportunidades 

para se alcançar maior economia, eficiência e eficácia". O referido autor 
resumiu os 3 És da seguinte forma: 

Economia: é a capacidade de fazer, gastando 
pouco. É executar uma atividade ao menor cus-
to possível, ou seja, gastar menos; 
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Eficiência: é a capacidade de fazer as coisas di-
reito. É apresentar um desempenho satisfatório 
sem desperdícios, ou seja, gastar bem; 
Eficácia: é a capacidade de fazer as coisas certas. 
É alcançar os objetivos ou metas previstas, ou 
seja, gastar sabiamente (ARAÚJO, 2001, p. 39). 

Ressalte-se que os autores citados não incluem, em seus conceitos 
de auditoria operacional, o termo efetividade. No entanto, a efetividade 
deve integrar o conceito de auditoria operacional. 

Para Santos (2003, p. 10): 

A efetividade é considerada como o grau em que 
se atingiu o resultado esperado, não tendo cunho 
econômico, mas de avaliação qualitativa dos ser-
viços públicos. O conceito de efetividade produz 
a noção de que a missão primordial do governo é 
prestar serviços de qualidade, ou seja, é a preocu-
pação com a qualidade incorporada ao modelo 
gerencial. Além disso, promove a discussão sobre 

caráter político da prestação dos serviços públi-
cos, visto que somente os usuários são capazes de 
avaliar a qualidade dos programas governamen-
tais. 

O termo efetividade procura mensurar o impacto das ações dos 
programas governamentais sobre a população-alvo. O fato de que a ad-
ministração pública não pode ser medida a partir das saídas dos produtos, 
leva à necessidade de criação de indicadores que avaliem o impacto dos 
resultados da gestão sobre a população consumidora dos produtos e servi-

ços públicos. Para Moreira Neto (2003, p. 32): 

[...] a intenção nem sempre corresponde ao re-
sultado, a realização da legitimidade ficará, em 
última análise, dependendo do que hajam pro-
duzido os agentes políticos ao aplicarem as par-
celas de Poder Estatal a seu cargo. Será essa con- 
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frontação, entre o que deveria realizar, a partir de 
sua proposta, e o que de fato realizou, a derradei-
ra aferição qualificatOria da legitimidade — a legi-
timidade finalística. 
E de tal forma caprichosa se pode tornar essa ava-
liação, que o agente político, embora haja sido 
eficiente na condução de políticas públicas espe-
cíficas, intercorrentemente legitimadas, poderá vir 
a produzir resultados que, em seu todo, virão a 
ser rechaçados pelos governados. 

A efetividade é sempre um indicador da satisfação externa, melhor 
dizendo, um indicador que procura retratar os efeitos da gestão dos recur-
sos nos consumidores (cidadãos), enquanto que a economia, eficiência e 
eficácia representam indicadores internos à organização, que se 
instrumentaliza com a "(...) existência de um planejamento por progra-
mas em que as metas e objetivos estejam claramente identificados e, na 
medida do possível, quantificados, descrevendo-se as atividades necessári-
as para atingi-los" (GRATERON, 1999, p. 12). 

Para Silva Oliveira (2004, p.04), os conceitos de eficiência, eficá-
cia, economicidade e efetividade constituem e/ou consubstanciam os prin-
cipais objetivos da auditoria operacional. 

De acordo com o Manual de Auditoria de Natureza Operacional 
elaborado pelo TCU, esse tipo de auditoria "[...] consiste na avaliação 
sistemática dos programas, projetos, atividades e sistemas governamen-
tais, assim como dos Órgãos e entidades jurisdicionadas [...]" (BRASIL, 
TCU, 2000, p. 15), abrangendo duas modalidades: auditoria de desem-
penho operacional e avaliação de programa. 

Em tempos não tão distantes, o sistema de controle da administra-
ção pública realizado pelos Tribunais de Contas se reduziu basicamente ao 
enfoque da verificação da conformidade dos processos com a legislação 
aplicável, deixando de lado a análise de aspectos como economia, eficiên-
cia, eficácia e efetividade dos dispêndios públicos. De acordo com Cruz 
Silva (1999, p. 47): 
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[...I a ênfase do controle deve sair do controle for-
mal, a priori de processos, e migrar para o contro-
le de resultados a posteriori. A sociedade, nesse 
sistema, deverá ter uma participação maior na fis-
calização da atuação dos gestores e funcionar como 
uma forma de controle externo, que seria o con-
trole social. 

O novo ambiente organizacional da administração pública, desen-

cadeado pelo modelo gerencial, busca atender ao clamor da sociedade 

pela accountability dos gestores públicos, demandando dos órgãos de con-

trole governamental informações mais objetivas sobre aspectos como 

economicidade, eficiência, eficácia e efetividade das operações financiadas 

com recursos públicos. 

Para Moreira Neto (2003, p. 78): 

[...] os órgãos de contas alcançaram indubi-
tavelmente sua maturidade e máxima prestância, 
deixando de ser apenas órgãos do Estado para se-
rem também órgãos da sociedade no exercício de 
suas funções de controle externo, em auxílio da 
totalidade dos entes e dos órgãos conformadores 
do aparelho do Estado, como diretamente à soci-
edade, por sua acrescida e nobre função de canal 
de controle social, o que os situa como órgãos de 
vanguarda dos Estados policráticos e democráti-
cos que adentram o século XXI (grifos nossos). 

Os Tribunais de Contas, portanto, têm como cliente direto não 

apenas o Poder Legislativo, mas a própria sociedade, que depende da atu-

ação desses órgãos para garantir a melhor forma, "eficiência", da aplicação 

de recursos públicos. 

A análise dos resultados econômicos e sociais dos programas de 

governo pelos Tribunais de Contas é temática moderna no que diz respei-

to ao exercício do controle externo, que, de acordo com Gomes (2002, 

p. 69), "tem suas raízes, sobretudo, na evolução do pensamento no século 

Revista Gestão Pública e Controle. v. 1, n. 2, ago./2006 	 189 



XX e na emergência do novo conceito de cidadania". Ainda de acordo 
com o referido autor, a análise dos resultados sociais e econômicos dos 
programas governamentais no Brasil tem dupla abordagem: 

controle dos produtos da ação governamental, tendo em vista a avali-
ação de sua eficiência e eficácia, ou seja, a análise dos resultados em 
sentido restrito; 

avaliação do impacto da ação do Poder Público na economia ou no 
conjunto da sociedade, ou análise dos resultados em sentido amplo. 

Na evolução do controle externo: 

1...] a auditoria integrada, a auditoria de amplo 
escopo, a auditoria de efetividade e a auditoria 
avaliativa, para usar para esta última a terminolo-
gia cunhada por Rosinethe Soares Monteiro, em 
seu artigo Auditoria e avaliação de execução, são 
marcos significativos em direção ao estabelecimen-
to de um sistema de controle dos produtos dos 
programas governamentais. Juridicamente, esse 
sistema está compreendido na fiscalização 
operacional prevista no art. 70 da Constituição 
da República (GOMES, 2003, p. 76). 

O Tribunal de Contas, através da análise dos resultados dos programas: 

[...I se preocupa, também, em proceder, além da 
fiscalização da regularidade, de caráter legal-or-
çamentário-contábil-financeiro, ou seja, de ordem 
formal, ao controle de execução das políticas pú-
blicas. Em assim fazendo, o Tribunal de Contas 
dá visibilidade àquilo que [...1 exprime-se pela 
abstrata linguagem dos algarismos. A exibição clara 
dos resultados da ação governamental pelo con-
trole externo torna visíveis e inteligíveis para a 
sociedade os produtos da aplicação dos recursos 
públicos ou seu desperdício (GOMES, 2003, p. 
77). 
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Entretanto, ainda de acordo com o referido autor: 

[—I a análise dos resultados não se esgota na veri-
ficação dos produtos gerados pelos programas de 
governo. Para além desse controle, impende ava-
liar o impacto desses programas na economia e 
no conjunto da sociedade (GOMES, 2003, p. 
81). 

Segundo o Conselheiro João Feder (1988 apud GOMES, 2003, 

p. 78): 

[...] os Tribunais de Contas devem se preparar 
para cumprir uma nova função: sugerir. Sim, em 
face dos achados ou das descobertas, termos que 
nos vêm dos próprios manuais, a missão da audi-
toria é apresentar sugestões ou informes para 
melhorar a eficiência, a economia e a efetividade. 

Ao realizar auditoria de natureza operacional, os Tribunais de Con-
tas estão exercendo um papel social, pois, somente através da realização 
desse tipo de auditoria, é que a sociedade e o Poder Legislativo (Congresso 
Nacional, Câmara Legislativa, Assembléia Legislativa e Câmara de Verea-
dores) poderão acompanhar a execução dos programas governamentais. 

Para que o controle social, realizado através dos Tribunais de Con-
tas, seja realmente efetivo, é necessário que o resultado das auditorias de 
natureza operacional realizadas seja encaminhado ao Poder Legislativo e 
também divulgado à sociedade civil organizada. Dessa forma, a visão da 
população em relação aos Tribunais será ampliada, ou seja, os Tribunais 
passarão a ser vistos não somente como órgãos para onde podem ser enca-
minhadas as denúncias e/ou representações, mas como órgãos que cola-

boram com a sociedade no sentido de fazer com que os recursos arrecada-
dos sejam utilizados pela administração pública de forma econômica, efi-

ciente, eficaz e efetiva. 
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A experiência do Tribunal de Contas da União 

O TCU iniciou a realização de auditorias de natureza operacional 
em meados dos anos 1980, e os resultados dessas auditorias denotaram a 
necessidade de adoção de metodologia que possibilitasse a avaliação da 
ação governamental quanto à economicidade, eficiência, eficácia e 
efetividade. 

A sistematização dos procedimentos, das metodologias e das técni-
cas ocorreu a partir de 1998, em decorrência do Acordo de Cooperação 
Técnica firmado com o Reino Unido, denominado Projeto de Aperfei-
çoamento do Controle Externo com Foco na Redução da Desigualdade 
Social (CERDS), com o objetivo de intensificar o uso de metodologias 
de avaliação de programa, focando especialmente a questão da redução da 
pobreza e da desigualdade social. 

A discussão sobre gerência por desempenho no setor público brasi-
leiro foi introduzida como uma das justificativas para a aprovação de uma 
reforma administrativa, datada de 1998. A mudança no objeto do con-
trole, ou seja, a administração pública, permitiu o questionamento do 
papel da Corte de Contas frente às necessidades da sociedade e a adoção 
de novas práticas no âmbito da instituição. Um dos muitos desafios do 
controle é o de acompanhar as inovações propostas para a reforma do 
Estado, no sentido de elevar os níveis de transparência, torná-lo mais per-
meável à participação e ao controle dos cidadãos e mais eficaz e ágil no 
atendimento das demandas da sociedade. 

O TCU, no exercício de 2000, realizou diagnóstico sobre sua atu-
ação, implementou alterações em sua estrutura e adotou novos procedi-
mentos. Tais inovações fizeram-se presentes tanto na área de fiscalização 
quanto na de exame de processos e demais procedimentos relacionados 
à prestação de contas dos gestores. A criação da Secretaria de Fiscalização e 
Avaliação de Programas de Governo (SEPROG), no final de 2000, repre-
sentou a efetiva institucionalização dos trabalhos de avaliação de progra-
ma no TCU e o reconhecimento de sua importância para o desempenho 
das funções de controle. 
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Em 2002, foram realizadas cinco auditorias em programas de go-
verno das áreas de saneamento, segurança, assistência social, educação e 
infra-estrutura. Além dessas, o TCU realizou auditoria no Cadastro Úni-
co dos Programas Sociais do Governo Federal, que tem como função 
registrar os beneficiários de programas sociais de transferência de renda, 
tais como: Bolsa-escola, Bolsa-alimentação, Auxílio-gás, Bolsa-criança 
cidadã e Programa Nacional de Agricultura Familiar. 

Passados cinco anos após a assinatura do Acordo de Cooperação 
Técnica com o Reino Unido, o TCU já publicou sete documentos sobre 
técnicas aplicadas às auditorias de natureza operacional, que são: 

Análise SW071; 

Benchmarkinj; 

Mapa de Produtos; 

Mapa de Processo4; 

Análise Stakeholder5; 

A análise SWOT é uma ferramenta voltada para a identificação dos fatores que represen-
tam pontos fortes e fracos da gestão, e dos fatores externos que podem representar 
oportunidades e ameaças para o desenvolvimento organizacional. O objetivo dessa aná-
lise é apontar estratégias organizacionais que fortaleçam os aspectos positivos e minimizem 
os negativos. (BRASIL. TCU, 2000, p. 82). 

2 O Benchmarking  é uma técnica que se baseia em comparações de desempenho para 
identificar e disseminar boas praticas de gestão (BRASIL. TCU, 2000, p. 81). 

3 O Mapa de Produto é uma técnica partir da qual são identificados os produtos-chave 
associados as atividades desenvolvidas pelo objeto da auditoria (BRASIL. TCU, 2000, 
p. 81). 

4 O Mapa de Processo é uma ferramenta analftica que permite à. equipe, em conjunto com 
os gerentes e técnicos, identificar oportunidades para racionalizar e aperfeiçoar processos 
de trabalho (BRASIL. TCU, 2000, p. 81). 

5 A análise S.  takehoider  consiste na identificação dos principais atores envolvidos, dos seus 
interesses e do modo como esses interesses irão afetar os riscos e a viabilidade de progra-
mas ou projetos (BRASIL. TCU, 2002, p. 8). 
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Análise RECIÓ; 

Marco Lógico7. 

As iniciativas de treinamento implementadas pelo TCU denotam 
o seu pioneirismo ao trazer para o Brasil a modalidade de controle que 
mais se desenvolveu nas últimas décadas: a auditoria de natureza 
operacional. Esse tipo de auditoria vem assumindo relevante papel na 
modernização das instituições públicas em diversos países uma vez que 
várias organizações e entidades de fiscalização superiores, no Reino Uni-
do, no Canadá, nos Estados Unidos, entre outros, já realizam trabalhos 
de auditoria operacional. 

Para o TCU, a Auditoria de Natureza Operacional (ANOP), con-
forme comentado anteriormente, pode ser de dois tipos: auditoria de 
desempenho operacional e avaliação de programa. O objetivo da auditoria 
de desempenho operacional é examinar a ação governamental quanto aos 
aspectos da economicidade, eficiência e eficácia, enquanto a avaliação de 
programa busca examinar a efetividade dos programas e projetos gover-
namentais. 

O trabalho de auditoria de natureza operacional é dividido nas fa-
ses de seleção do tema, estudo de viabilidade, planejamento, execução e 
relatório da auditoria, apreciação, divulgação e monitoramento. 

A seleção do tema de auditoria obedece a uma orientação estratégi-
ca de atuação do Tribunal e é baseada em critérios de materialidade, risco 

6  A Análise REGI  é uma ferramenta que procura identificar as superposições e duplicações 
de funções, em relação a uma mesma organização ou programa, ou entre diferentes 
organizações ou programas. A técnica consiste em montar uma matriz relacionando, para 
cada função identificada, os agentes ou departamentos responsáveis, os executores, os 
que são consultados e os que devem ser informados (BRASIL. TCU, 2000, p. 82). 

7  O Marco! tiro  é um modelo analítico criado pelo Banco Interamericano de Desenvol-
vimento (BID) para orientar a formulação, execução, acompanhamento e avaliação de 
programas ou projetos governamentais submetidos a sua apreciação. Trata-se de um 
instrumento de planejamento obrigatoriamente adotado por todas as organizações pú-
blicas que postulam financiamento junto àquele Banco (BRASIL. TCU, 2000, p. 35). 
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e relevância, para os quais são atribuídos pesos diferenciados, de forma a 
equilibrar a valoração final dos programas. Para as avaliações de progra-
ma, a materialidade é importante, mas não se configura fator decisivo 
para a escolha do programa que será avaliado. Nesse caso, privilegia-se a 
relevância social do programa. 

Utiliza-se uma matriz de risco para sistematizar a seleção dos temas 
de auditoria. Essa matriz foi elaborada de modo a permitir a ponderação 
de fatores relacionados à relevância do programa de governo, isto é, con-
figura-se um critério de avaliação qualitativo, que busca levantar a impor-
tância relativa das ações em estudo, independentemente de sua 
materialidade. 

De modo a ordenar os programas de acordo com o critério rele-
vância, os programas sinalizados como prioritários pelo governo federal, 
segundo disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), recebem 
uma pontuação adicional caso estejam previstos em planos de governo de 
maior relevância. 

O segundo critério obedecido é o risco, isto é, a suscetibilidade de 
ocorrência de eventos indesejados na execução do programa. Considera-
se situação de risco a execução descentralizada, o grau de discricionariedade, 
a multiplicidade de gestores e a existência de avaliação única dos progra-
mas pelos próprios gerentes. 

A materialidade é mensurada segundo uma relação direta do volu-
me do aporte de recursos. A matriz de risco é aplicada duas vezes: uma 
para a ordenação dos programas de governo e outra para ordenar as ações 
integrantes dos programas de governo mais pontuados. Esse ordenamento 
permite a racionalização do trabalho de auditoria e indica as áreas 
prioritárias para atuação do órgão de controle. Trata-se de estratégia que 
contempla a avaliação de programas fundamentais, entre os mais de 380 
previstos para a consecução do Plano Plurianual (PPA) vigente para o 
período de 2000-2003. 

A etapa final do processo de seleção dos trabalhos de auditoria é a 
realização dos estudos de viabilidade. O TCU implementou essa etapa na 
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seleção das auditorias, pois a realização de pesquisa sistemática e de entre-
vistas com gerentes e pessoas envolvidas com o programa e suas ações 
permite, no prazo de aproximadamente duas semanas, definir se o pro-
grama possui tempo de execução, dados e fluxo de recursos suficientes 
para ser avaliado. Tal procedimento evita a programação de auditorias 
com pouca ou nenhuma utilidade. 

O relatório de viabilidade aborda: a importância e relevância do 
tema; as formas de execução, o tempo de existência e a materialidade do 
programa; a existência ou o comportamento de indicadores de desempe-
nho; a disponibilidade e confiabilidade de dados; os pontos fortes a as 
possíveis limitações à execução da auditoria. A equipe manifesta-se, ao 
final do relatório de estudo de viabilidade, sobre a conveniência de reali-
zar o trabalho, considerando questões afetas à imagem do TCU perante a 
mídia, a sociedade civil organizada e o Congresso Nacional. 

O trabalho de auditoria do tema selecionado é realizado, normal-
mente, em dez semanas, distribuídas da seguinte forma: cinco semanas 
para o planejamento; duas semanas para a execução e três semanas para o 
relatório da equipe. 

Na fase de planejamento são aplicadas técnicas e coletados dados 
que permitem definir o foco do trabalho, ou seja, a questão de auditoria. 
Com  esse intuito, são realizadas entrevistas abertas com os gestores de 
modo a identificar Stakeholders relevantes para o programa. Uma vez iden-
tificados, procede-se à coleta de informações, normalmente mediante 
entrevistas estruturadas ou semi-estruturadas, que subsidiem a análise 
Stakeholder. 

Ainda nessa fase, utiliza-se a análise SWOT, que permite identificar 
as forças, fraquezas, oportunidades e desafios do programa ou ação 
auditada. Alia-se ao resultado da análise SWOT, a verificação de risco, que 
mapeia as situações relevantes de acordo com o alto ou baixo nível de 
ocorrência. Tais análises subsidiam a decisão sobre o foco do trabalho de 
auditoria. 

A utilização de mapas de processos e de produtos depende do obje-
tivo da auditoria e deve considerar a relação custo-benefício de utilização 
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dessas técnicas de mapeamento. No entanto, se o programa não dispuser 
de indicadores de desempenho, estes serão construídos em conjunto com 
a equipe de auditoria, o que torna imprescindível o uso dessas técnicas. 

Outra técnica empregada nos trabalhos de auditoria é a análise REGI, 
que permite identificar, em uma organização, os agentes responsáveis (R), 
executores (E), consultados (C) e informados (I) quando da implementação 
de um determinado programa. É recomendada quando o objetivo do 
trabalho é o de avaliar os processos organizacionais adotados. 

O produto final do planejamento da auditoria é um relatório, padro-
nizado, que agrega e ajusta as informações comidas no estudo de viabilidade. 
O relatório de planejamento contém uma matriz de planejamento. 

É na matriz de planejamento que a equipe declara o problema de 
auditoria, isto é, a razão pela qual o trabalho de fiscalização é proposto. 
Além do problema de auditoria, constam da matriz as questões de audi-
toria, ou seja, o caminho que deverá ser percorrido para que se tenham 
informações necessárias à formação de um juízo e à formulação de reco-
mendações para enfrentar o problema declarado inicialmente. Para cada 
questão, a equipe define as informações necessárias para responder a ela, as 
fontes de informações, estratégicas metodológicas que serão utilizadas, as 
técnicas de coleta e análise de dados, as possíveis limitações à utilização da 
abordagem proposta pela questão de auditoria e, por fim, o que a análise 
dessa questão permitirá dizer. 

A fase de execução da auditoria é utilizada para a coleta de dados, 
normalmente, in loco. O trabalho de coleta de informações nas localida-
des é realizado mediante entrevista com os gestores e com os beneficiários 
do programa. Considerando as dimensões do território brasileiro e as di-
versidades regionais, as informações coletadas dessa forma são submetidas 
a uma validação, a partir de informações obtidas por meio de pesquisa 
postal. 

As estratégias metodológicas utilizadas em trabalhos de auditoria 
realizados pelo TCU são o estudo de caso, a pesquisa, o delineamento 
quase-experimental e o delineamento não- experimental. 
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A elaboração do relatório abrange a análise dos dados coletados, a 
discussão e registro dos achados de auditoria e a proposta de recomenda-
ções. Os achados de auditoria são registrados em uma matriz que especi-
fica, por questão de auditoria, os seguintes itens: achados principais, aná-
lises e evidências, causas, efeitos, boas práticas, recomendações e benefíci-
os esperados. 

O produto final das auditorias de natureza operacional, em especial 
das avaliações de programa, são recomendações que visam à melhoria dos 
programas, fazendo com que o TCU seja reconhecido pelos gestores, pela 
sociedade civil e pelo Congresso Nacional. Tal constatação, associada ao 
fato de que, em nome da transparência das ações governamentais, há inte-
resse em que os relatórios de auditoria alcancem o maior número de pes-
soas e entidades possível, evidenciou a necessidade de uma sistemática de 
divulgação dos trabalhos realizados. 

Atualmente, a Assessoria de Imprensa do TCU disponibiliza notas 
de divulgação de todas as auditorias de natureza operacional, logo que 
apreciadas. Além disso, foram preparadas publicações, denominadas Su-
mários Executivos, contendo informações resumidas dos trabalhos reali-
zados, e que são distribuídas para órgãos públicos, organismos internaci-
onais, bibliotecas, assembléias legislativas, organizações não-governamen-
tais e outras entidades relacionadas com os programas/ações auditados. 

A última etapa do ciclo das auditorias de natureza operacional é o 
monitoramento. Essa atividade consiste no acompanhamento da 
implementação das recomendações constantes do relatório de auditoria 
e objetiva maximizar a probabilidade de adoção das recomendações 
exaradas pelo TCU, de modo a garantir uma melhoria no desempenho 
do programa. 

Objetivando disseminar a sua metodologia, o TCU tem firmado 
vários acordos com órgãos e entidades, que prevêem treinamento para o 
aperfeiçoamento profissional dos servidores, intercâmbio de informações 
e cooperação técnica. Atualmente existem acordos firmados com os Tri-
bunais de Contas dos Estados da Bahia, Pernambuco, Roraima, Paraná, 
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Rio Grande do Sul, Tribunal de Contas do Município do Rio e Tribunal 

de Contas dos Municípios do Pará. Com  esses acordos, o TCU possibili-
ta a interação entre os Tribunais de Contas, de modo a uniformizar a 
metodologia utilizada para a realização da auditoria de natureza operacional. 

Conforme comentado anteriormente, tem sido preocupação do TCU 
disponibilizar os trabalhos de auditoria de natureza operacional por ele rea-
lizado. Pode-se, através do site www.tcu.gov.bt, ter acesso aos trabalhos de 
avaliação de programas realizados nas áreas de Agricultura, Assistência Soci-
al, Cidadania, Comércio e Serviços, Educação, Habitação, Energia, Meio 
Ambiente, Saúde e Trabalho, conforme relacionados a seguir: 

Agricultura 

Programa Novo Mundo Rural — Consolidação de Assentamentos 

Programa de Irrigação e Drenagem 

Assistência Social 

Programa Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência 

Projeto Agente Jovem 

Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

Valorização da Saúde do Idoso 

Cidadania 

Programa de Reinserçáo do Adolescente em Conflito com a Lei 

Ação Profissionalizante do Preso 

Comércio e Serviço 

Programa Desenvolvimento Turismo do Nordeste 
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Educação 

Ação Alfabetização Solidária 

Programa Nacional Biblioteca na Escola 

Programa Nacional de Informática na Educação 

Programa TV — Escola 

Programa Nacional de Alimentação Escolar 

Programa Nacional do Livro Didático 

FNDE —Transferência de Recursos Financeiros 

FNDE — Análise de Prestação de Contas 

Energia 

Energia de Pequenas Comunidades 

Habitação 

Programa Morar Melhor 

Meio Ambiente 

Programa Amazônia Sustentável 

Programa de Implantação de Dessalinizadores no Semi-Árido Nordes-
tino 

Programa de Desenvolvimento Sustentável de Recursos Hídricos para 
o Semi-Árido Brasileiro 

Proágua 

Gerenciamento de Rejeitos Radioativos 

Sistema Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais — 
Prevfogo 

IBAMA — Fiscalização 
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IBAMA — Arrecadação 

Saúde 

Programa Nacional de Prevenção e Controle da Malária 

Programa Saneamento Básico 

Programa Saúde da Família 

Programa Nacional Saúde do Escolar 

Ação Incentivo ao Combate às Carências Nutricionais 

Monitoramento e Prevenção da Mortalidade Materna 

Programa Nacional de Imunizações 

Projeto de Reforço à Reorganização do SUS — Reforsus 

Alocação de Recurso do Programa da Dengue 

Aquisição de Medicamentos — Controle da Tuberculose 

Trabalho 

Programa Novo Emprego e Seguro-Desemprego 

De tudo o que foi exposto, verifica-se que o TCU vem se destacan-
do na realização da auditoria de natureza operacional, tendo, ao longo da 
última década, incorporado conceitos e metodologias apropriadas ao de-
senvolvimento de seus trabalhos, conforme as mais modernas técnicas 
utilizadas por entidades fiscalizadoras superiores. Além disso, no intuito 
de se aproximar da sociedade, que é o seu maior cliente, vem divulgando 
na internet o resultado dos trabalhos realizados, de forma a propiciar um 
aumento do controle social por parte do cidadão. 

Conclusão 

Nos últimos anos, vem crescendo a exigência social por um Estado 
capaz de atuar rápida e proficuamente na solução de problemas e no 
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atendimento das demandas sociais. Para exercer o controle social, a socie-
dade dispõe de diversos instrumentos, tais como: conselhos gestores de 
políticas públicas, Ministério Público, ação civil pública, mandado de 
segurança coletivo, mandado de injunção, ação popular, código do con-
sumidor, sindicatos, ONGs e Tribunais de Contas. Este artigo enfatizou 
o controle social exercido pela sociedade através dos Tribunais de Contas, 
não apenas quando ocorre aquela denúncia e/ou representação junto a 
esses órgãos, mas também quando os Tribunais realizam auditoria de na-
tureza operacional e disponibilizam os seus resultados. 

O controle externo, exercido pelo Poder Legislativo com o auxílio 
dos Tribunais de Contas, desempenha importante papel nas relações Esta-
do-Sociedade, contribuindo para a garantia do estado democrático, dado 
que, em última instância, evita a prevalência da vontade do executor so-
bre o interesse público. 

Na época atual, quando a sociedade está mais esclarecida e consci-
ente de seus direitos, não se admite mais que o controle da administração 
pública, realizado pelos Tribunais de Contas, se reduza basicamente ao 
exame da conformidade e da regularidade dos gastos públicos, deixando 
de avaliar os aspectos da economia, eficiência, eficácia e efetividade, quan-
do da execução dos programas governamentais. O instrumento a ser uti-
lizado para essa avaliação é, sem sombra de dúvida, a auditoria de natu-
reza operacional. 

Um dos muitos desafios do controle externo é o de acompanhar as 
inovações propostas para a reforma do Estado, no sentido de elevar os 
níveis de transparência, torná-lo mais permeável à participação e ao con-
trole dos cidadãos e mais eficaz e ágil no atendimento das demandas da 
sociedade. Deve-se operar no sentido de que a sociedade conheça e reco-
nheça a qualidade do trabalho das instituições de controle externo. Tal 
condição somente será implementada caso esse controle se mostre útil, 
seja tempestivo e promova as mudanças necessárias para que as ações go-
vernamentais sejam efetivas. 

O TCU vem se destacando na realização da auditoria de natureza 
operacional, tendo incorporado conceitos e metodologias apropriadas ao 
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desenvolvimento de seus trabalhos, conforme as mais modernas técnicas 
utilizadas por entidades fiscalizadoras superiores. Além disso, no intuito 
de se aproximar da sociedade, vem divulgando na internet o resultado dos 
trabalhos realizados, de forma a propiciar um aumento do controle social 
por parte do cidadão. 

Ele tem procurado disseminar a sua experiência através de acordos 
firmados com diversos Tribunais de Contas estaduais. Tal fato vem corro-
borar a necessidade urgente de se promover a transparência das ações esta-
tais e a identificação dos Tribunais como agentes de transformação, que 
primam pela efetividade da ação governamental e melhoria da adminis-
tração pública. 

Os Tribunais de Contas, através da auditoria de natureza operacional, 
deixam de enfatizar somente a análise orçamentário-financeiro-contábil-
patrimonial do gasto público, passando a enfatizar, principalmente, o as-
pecto econômico, eficiente, eficaz e efetivo da execução dos programas de 
governo, de modo a contribuir com a qualidade dos serviços públicos. 

A análise dos resultados econômicos e sociais dos programas de 
governo pelos Tribunais de Contas, através da auditoria de natureza 
operacional, é temática moderna no que diz respeito ao exercício do con-
trole externo e tem caráter irreversível, não sendo possível mais retroce-
der. A divulgação do resultado das avaliações dos programas realizadas 
pelos Tribunais de Contas deve ser cada vez mais aprimorada, de modo a 
conferir maior efetividade à atuação do controle externo, bem como pos-
sibilitar a utilização da auditoria de natureza operacional como instru-
mento de controle social. 
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AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE OBRAS: DA BUROCRACIA DO 
LICENCIAMENTO À EFETIVIDADE DO CONTROLE. 

Luiz Henrique Lima' 

Resumo 

O trabalho apresenta uma crítica à visão formalista de limitar a avaliação 
ambiental de obras públicas ao exame da conformidade dos procedimen-
tos de licenciamento pelos órgãos ambientais. 

Embora se registre a importância da incorporação de verificações relativas 
ao licenciamento ambiental à atuação do controle externo nas auditorias 
de obras públicas, argumenta-se que elas são insuficientes, essencialmente 
por duas razões. Em primeiro lugar, pelas reconhecidas limitações e vieses 
dos processos de licenciamento observados no país. De igual modo, pela 
necessidade de a avaliação ambiental das obras públicas considerar outros 
aspectos igualmente relevantes, presentes em outros instrumentos da po-
lítica nacional de meio ambiente, com destaque para a avaliação ambiental 
estratégica. A conclusão apresenta sugestões para o aprimoramento da 
avaliação ambiental das obras públicas de modo a ampliar a efetividade 
do controle. 

Palavras-chave: TCU; Avaliação ambiental de obras; Licenciamento 
ambiental; Gestão ambiental pública; Política ambiental. 

Analista de controle externo do Tribunal de Contas da União, Economista, Especialista 
em Finanças Corporativas, M.Sc. em Planejamento Energético, autor do livro "Controle 
do Patrimônio Ambiental Brasileiro" (Editora da UERJ, 2001). 
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Introdução: a fiscalização do licenciamento ambiental de obras pú-
blicas 

Com a definição, em 1998, de sua estratégia de atuação na área 
ambiental, o Tribunal de Contas da União — TCU passou a desempenhar 
um importante papel na avaliação das políticas ambientais públicas do 
governo federal. O documento que define a estratégia de sua atuação na 
área ambiental é a Portaria n°383, de 05/08/1998, que "aprova a Estraté-
gia de Atuação para o Controle da Gestão Ambiental, resultante da 
implementação do Projeto de Desenvolvimento da Fiscalização Ambiental 
— PDFA". A referida estratégia foi elaborada com o objetivo de suprir a 
carência de um adequado controle externo da gestão ambiental a nível de 
governo (TCU, 1998). 

Esse documento, considera a gestão ambiental como o conjunto 
das ações que visem à adequada utilização do meio ambiente, e considera 
o ambiente natural e o transformado pela ação humana, as ações destina-
das ao controle e proteção do meio ambiente e as relacionadas a atividades 
que potencial ou efetivamente produzam impactos ambientais negativos. 
No seu art. 3°, estabelece que o controle da gestão ambiental pelo TCU 
será efetuado: 

I — por meio da fiscalização ambiental de ações executadas por ór-
gãos e entidades do Sistema Nacional de Meio Ambiente — 
Sisnarna; e de políticas e programas de desenvolvimento que 
potencial ou efetivamente causem degradação ambiental; 

II — por meio da inserção do aspecto ambiental na fiscalização de 
políticas e programas de desenvolvimento que potencial ou efe-
tivamente causem degradação ambiental; e de projetos e ativida-
des que potencial ou efetivamente causem impactos negativos 
diretos ao meio ambiente. 

III — por meio da inserção do aspecto ambiental nos processos de 
tomadas e prestações de contas de Órgãos e entidades integrantes 
do Sisnama, responsáveis pelas políticas, programas, projetos e 
atividades a que se refere o inciso anterior. 
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Para o escopo deste artigo, a análise se restringe à atuação do TCU 
na avaliação ambiental de obras públicas. 

O comando das diretrizes orçamentárias 

Desde 1995, com a conclusão da CPI das Obras Inacabadas, o 
Congresso Nacional, no processo de elaboração das leis orçamentárias, 
tem solicitado a manifestação do controle externo com respeito à regula-

ridade das obras públicas financiadas com recursos da União, tanto aque-
las em andamento, quanto as previstas ou em processo de contratação. 
Tal solicitação formaliza-se em dispositivos das Leis de Diretrizes Orça-
mentárias — LD0s, cuja redação é aperfeiçoada a cada exercício desde 
1997. A título de exemplo, reproduzem-se a seguir os dispositivos perti-

nentes da LDO para 2005, a Lei n° 10.934/2004: 

Art. 9. O projeto de lei orçamentária que o Poder 
Executivo encaminhará ao Congresso Nacional e 
a respectiva lei serão constituídos de: 
§ 6. Observado o disposto no art. 97 desta Lei, o 
projeto de lei orçamentária e a respectiva lei con-
terão anexo específico, com a relação dos subtítu-
los relativos a obras e serviços com indícios de 
irregularidades graves, com base nas informações 
encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União. 
... CAPÍTULO VIII 
DA FISCALIZAÇÃO PELO PODER 
LEGISLATIVO E DAS OBRAS E SERVIÇOS 
COM INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES 
GRAVES 
Art. 97. O projeto de lei orçamentária anual e a 
respectiva lei poderão contemplar subtítulos re-
lativos a obras e serviços com indícios de irregu-
laridades graves informados pelo Tribunal de 
Contas da União, permanecendo a execução or-
çamentária, física e financeira dos contratos, con-
vênios, parcelas ou subtrechos em que foram iden-
tificados os indícios, condicionada à adoção de 
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medidas saneadoras pelo órgão ou entidade res-
ponsável, sujeitas à prévia deliberação da Comis-
são Mista de que trata o art. 166, § 1., da Cons-
tituição, nos termos do § 6 . deste artigo. 
§ 1. Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 
I — execução física, a autorização para que o con-
tratado realize a obra, forneça o bem ou preste o 
serviço; 
II — execução orçamentária, o empenho e a liqui-
dação da despesa, inclusive sua inscrição em Res-
tos a Pagar; 
III — execução financeira, o pagamento da despe-
sa, inclusive dos Restos a Pagar já inscritos. 
§ 2. Os indícios de irregularidades graves, para 
os fins deste artigo, são aqueles que tornem reco-
mendável à Comissão de que trata o caput, a pa-
ralisação cautelar da obra ou serviço, que, sendo 
materialmente relevantes, enquadrem-se em al-
guma das seguintes situações, entre outras: 
I — tenham potencialidade de ocasionar prejuízos 
significativos ao erário ou a terceiros; 
II — possam ensejar nulidade do procedimento 
licitatório ou de contrato. 
§ 3. Quando não constar a indicação de contra-
tos, convênios, parcelas ou subtrechos no Anexo 
a que se refere o art. 9o, § 6 0, desta Lei, fica 
vedada qualquer modalidade de execução dos re-
cursos alocados aos subtítulos correspondentes. 
§ 4. Os ordenadores de despesa e os órgãos 
setoriais de contabilidade deverão providenciar o 
bloqueio, no Siafi ou no Siasg, das dotações orça-
mentárias, das autorizações para execução e dos 
pagamentos relativos aos subtítulos de que trata 
o caput, permanecendo nessa situação até a deli-
beração nele prevista. 
§ S. As exclusões ou inclusões dos subtítulos, 
contratos, convênios, parcelas ou subtrechos no 
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rol em anexo à lei orçamentária observarão decre-
to legislativo, elaborado com base nas informa-
ções prestadas pelo Tribunal de Contas da União, 
que nelas emitirá parecer conclusivo a respeito 
do saneamento dos indícios de irregularidades 
graves apontados, de forma a subsidiar a decisão 
da Comissão de que trata o capta e do Congresso 
Nacional. 
§ 6° A decisão da Comissão Mista de que trata o 
art. 166, § 10, da Constituição, com base em 
pronunciamento conclusivo do Tribunal de Con-
tas da União, que reconheça o saneamento dos 
indícios de irregularidades apontados, terá cará-
ter terminativo, nos termos do Regimento Co-
mum do Congresso Nacional. 
§ 70 A Comissão Mista de que trata o art. 166, § 
1°, da Constituição, disponibilizará, inclusive pela 
internet, a relação atualizada das obras e serviços 
de que trata o caput. 
§ 80 Os processos em tramitação no Tribunal de 
Contas da União que tenham por objeto o exame 
de obras ou serviços mencionados neste artigo 
serão instruídos e apreciados prioritariamente, 
adaptando-se os prazos e procedimentos internos, 
para o exercício de 2005, de forma a garantir essa 
urgência. 
§ 9° A inclusão, no projeto de lei orçamentária e 
na respectiva lei, assim como em créditos adicio-
nais, de subtítulos relativos a obras e serviços com 
indícios de irregularidades graves obedecerá, sem-
pre que possível, à mesma classificação orçamen-
tária constante das leis orçamentárias anteriores, 
ajustada à Lei do Plano Plurianual, conforme o 
caso. 
§ 10. Aplica-se o disposto neste artigo, no que 
couber, às alterações ocorridas ao longo do exercí-
cio por meio da abertura de créditos adicionais e 
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à execução física e financeira das obras ou serviços 
inscritos em Restos a Pagar. 

Para fins do disposto no art. 9 °, § 6 o, 
desta Lei, o Tribunal de Contas da União enca-
minhará à Comissão Mista de que trata o art. 166, 
I§ 1°, da Constituição, e à Secretaria de Orça-
mento Federal do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão até 15 de agosto de 2004 a 
relação das obras e serviços com indícios de irre-
gularidades graves, especificando as classificações 
institucional e funcional e a estrutura progra-
mática vigentes com os respectivos números dos 
contratos e convênios, na forma do Anexo VIII da 
Lei n. 10.837, de 2004. 

A falta da identificação do contrato ou con-
vênio de que trata o § 11 implicará a considera-
ção de que todo subtítulo seja havido como irre-
gular. 
Art. 98. O Tribunal de Contas da União enviará à 
Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1 da 
Constituição, até 30 (trinta) dias após o encami-
nhamento da proposta orçamentária pelo Poder 
Executivo, informações recentes sobre a execução 
físico-financeira das obras constantes dos orça-
mentos fiscal, da seguridade social e de investi-
mento, inclusive na forma de banco de dados. 
§ 1° Das informações referidas no caput consta-
rão, para cada obra fiscalizada, sem prejuízo de 
outros dados considerados relevantes pelo Tribu-
nal: 
I — as classificações institucional e funcional e a 
estrutura programática, atualizada conforme cons-
tante da Lei Orçamentária de 2004; 
11 — sua localização e especificação, com as etapas, 
os subtrechos ou as parcelas e seus respectivos 
contratos, conforme o caso, nos quais foram 
identificadas irregularidades; 
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III — a classificação dos eventuais indícios de irre-
gularidades identificados, de acordo com sua gra-
vidade, bem como o pronunciamento expresso, 
na forma do § 5 acerca da paralisação cautelar 
da obra, com fundamento no art. 97, Ç 2 °, desta 
Lei; 
IV — as providencias já adotadas pelo Tribunal 
quanto às irregularidades; 
V — o percentual de execução físico-financeira; e 
VI — a estimativa do valor necessário para conclu-
são. 
§ 20 A seleção das obras a serem fiscalizadas deve 
considerar, dentre outros fatores, o valor liquida-
do no exercício de 2003 e o fixado para 2004, a 
regionalização do gasto e o histórico de irregula-
ridades pendentes obtidos a partir de fiscaliza-
ções anteriores do Tribunal, observando-se a rein-
cidência de irregularidades cometidas pelas em-
presas contratadas para executar os serviços ou 
fornecer bens, devendo dela fazer parte todas as 
obras contidas no Quadro VIII anexo à Lei n 
10.837, de 16 de janeiro de 2004, que não fo-
ram objeto de deliberação do Tribunal pela regu-
laridade durante os 12 (doze) meses anteriores à 
data da publicação desta Lei. 
§ 30 O Tribunal deverá, adicionalmente, no mes-
mo prazo previsto no caput, enviar informações 
sobre outras obras nas quais tenham sido consta-
tados indícios de irregularidades graves em ou-
tros procedimentos fiscalizatórios realizados nos 
últimos 12 (doze) meses contados da publicação 
desta Lei, com o mesmo grau de detalhamento 
definido no § 10. 
§ 40 O Tribunal encaminhará à Comissão referi-
da no caput, sempre que necessário, relatórios de 
atualização das informações fornecidas, sem pre-
juízo da atualização das informações relativas às 
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deliberações proferidas para as obras ou serviços 
cuja execução apresente indícios de irregularida-
des graves, em 30 de novembro de 2004, dispo-
nibilizando, nessa oportunidade, o relatório atu-
alizado na sua página na internet, até a aprovação 
da lei orçamentária. 
1§ 5. Durante o exercício de 2005, o Tribunal de 
Contas da União remeterá ao Congresso Nacio-
nal, em até 15 (quinze) dias após sua constatação, 
informações referentes aos indícios de irregulari-
dades graves, identificados em procedimentos 
fiscalizatórios, ou ao saneamento de indícios an-
teriormente apontados, relativos a obras e servi-
ços constantes da lei orçamentária, acompanha-
das de subsídios que permitam a análise da con-
veniência e oportunidade de continuação ou pa-
ralisação da obra ou serviço. 
§. 6. O Tribunal de Contas da União disponi-
bilizará à Comissão de que trata o caput acesso ao 
seu sistema eletrônico de fiscalização de obras e 
serviços. (grifos nossos). 

Como se observa, é grande a responsabilidade atribuída ao TCU. 

De fato, ao indicar que uma obra apresenta indícios de irregularidades 
graves, opinando por sua paralisação cancelar, o TCU orienta o Con-
gresso Nacional a determinar a suspensão da execução orçamentária, 

física e financeira dos contratos, convênios, parcelas ou subtrechos ques-

tionados, até que o próprio TCU se manifeste acerca da adoção de me-
didas saneadoras. 

O Fiscobras 

De modo a atender a solicitação do Congresso Nacional, o TCU 

organizou um grande programa anual de fiscalização de obras, denomina-

do Fiscobras. Realizado em sua maior parte durante o primeiro semestre, 

ele compreende auditorias de diversas modalidades em mais de 400 em- 
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preendimentos ou programas de trabalho2, destacando-se as obras de infra-
estrutura de transportes (rodoviárias, portuárias, ferroviárias e aeropor-
tuárias); de saneamento e irrigação; no setor energético (geração e trans-
missão de energia elétrica, produção, transporte e refino de petróleo e gás) 
etc. As equipes que executam o Fiscobras utilizam aplicativos próprios 

que permitem a elaboração de relatórios on-line via internet, manual e 

treinamento específicos, entre outros recursos. 

Pelo menos desde 2001, os manuais do Fiscobras orientam as equi-
pes de fiscalização a proceder a verificações de natureza ambiental nas au-
ditorias de obras. Sua ênfase encontra-se nos aspectos relativos ao 

licenciamento ambiental. 

Assim, o manual do Fiscobras de 2005, aprovado pela Portaria 
Segecex no 5, de 28/03/2005, orienta as equipes a realizar, para todas as 

obras fiscalizadas, as seguintes indagações: 

Exige licença ambiental? 

Possui licença ambiental? 

Está sujeita ao Estudo de Impacto Ambiental — EIA? 

As medidas mitigadoras estabelecidas pelo EIA estão sendo imple-
mentadas tempestivamente? 

Com respeito à primeira questão, o critério é o estabelecido no art. 
2° da Resolução Conama no 237/1997 (que regulamenta o art. 10 da Lei 
n° 6.938/1981 — Política Nacional de Meio Ambiente). Segundo esse 

dispositivo, 

a localização, construção, instalação, ampliação, 
modificação e operação de empreendimentos e 
atividades utilizadoras de recursos ambientais con- 

Em 2004, foram realizadas 414 fiscalizações envolvendo recursos da ordem de R$ 19,5 
bilhões. 136 obras apresentavam indícios de irregularidades graves. Desse montante, 83 
continham indícios que ensejavam a paralisação da obra e 53 continham indícios que 
não ensejavam a paralisação da obra (TCU, 2005). 
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sideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, 
bem como os empreendimentos capazes, sob qual-
quer forma, de causar degradação ambiental, de-
penderão de prévio licenciamento do órgão 
ambiental competente, sem prejuízo de outras 
licenças legalmente exigíveis. 

Ademais, a resolução estipula que se sujeitam ao licenciamento 
ambiental os empreendimentos e as atividades relacionadas em seu Anexo 
I, tais como: rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos, barragens e 
diques; canais para drenagem; retificação de curso de água; abertura de 
barras, embocaduras e canais; transposição de bacias hidrográficas e outras 
obras de arte; transporte de cargas perigosas; transporte por dutos; matinas; 
portos e aeroportos; terminais de minério, petróleo e derivados e produ-
tos químicos; depósitos de produtos químicos e produtos perigosos, etc. 

Destaque-se que o Manual chama a atenção das equipes de fiscali-
zação do TCU para atentar para os diferentes tipos de licença, conforme o 
estágio da obra: licença prévia (LP), licença de instalação (LI) ou licença 
de operação (LO). 

No que concerne à segunda questão, orienta-se a verificar se a licen-
ça foi expedida pelo órgão ambiental competente (Ibama, ou órgãos 
ambientais estaduais ou municipais). 

A exigência de estudo de impacto ambiental para a concessão da 
licença prévia é fixada pelo art. 30  da Resolução Conama n°237/1997. 

Na hipótese de o empreendimento estar sujeito a EIA, orienta-se a 
equipe a: 

obter com o gestor cópia da seção do EIA que informa todas as medi-
das mitigadoras que devem ser implementadas durante a execução da 
obra; 

obter com o gestor a lista das medidas mitigadoras que foram executa-
das para atenuar os impactos ambientais negativos causados pela obra; 

verificar, dentre a lista de medidas mitigadoras apresentadas no EIA, as 
não foram implementadas pelo gestor; 
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4. verificar, em campo, a efetiva implementação de, pelo menos, três 
medidas mitigadoras da lista mencionada no item "2". Como critério 
de seleção dessas três medidas, recomenda-se: o roteiro de visitas esta-
belecido pela equipe para cada obra; a importância do impacto ambiental 
na obra; o grau de domínio da equipe sobre o assunto meio ambiente 
e a facilidade de acesso às informações correlatas. 

A partir dessas verificações, se for observado que as medidas 
mitigadoras previstas não foram ou não estejam sendo implementadas, 
deve a equipe de fiscalização assinalar o fato como irregularidade. 

Um conceito fundamental constante no Fiscobras, a partir do co-
mando da LDO, é o de irregularidade grave. 

Para efeito do Fiscobras, indícios de irregularidades graves são aqueles 
que ensejarem proposta, por parte das unidades técnicas ou dos relatores, 
de audiência ou citação dos responsáveis, tendo como indicativo os tipos 
de indícios relacionados no anexo I do Manual, conforme estabelece a 
Decisão no 97/2002-Plenário, de 20 de fevereiro de 2002 e Acórdão n° 
171/2003-Plenário. Entre os indícios de irregularidades graves — catego-
ria "P" ("P" de paralisação da obra ou serviço), encontra-se o subitem 'c' 
do item 8.6.3 da Decisão no 97/2002-P. Esse subitem 'c' abrange o em-
bargo de obra pelo poder público, em razão de falta de documentação 
obrigatória exigida por órgãos do governo, inclusive a falta de licenciamento 
ambiental. 

Ademais, reconhecendo a necessidade da existência de licença pré-
via anterior ao projeto básico, o TCU proferiu o Acórdão n° 516/2003-
TCU -Plenário, qualificando como indício de irregularidade grave, para 
efeitos de suspensão de repasses de recursos federais, a juízo do Congresso 
Nacional, a contratação de obras com base em projeto básico elaborado 
sem a existência de licença ambiental prévia. 

Licenciamento ambiental em auditorias do TCU 

Em 2003, foi realizada auditoria com o objetivo de definir indica-
dores de gestão ambiental. Nesse trabalho, os órgãos fiscalizados foram: 
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Ministério de Minas e Energia, Ministério da Integração Nacional, Mi-
nistério do Meio Ambiente, Ministério dos Transportes, Departamento 
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes — DNIT, Companhia de De-

senvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnalba — Codevasf, e 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
— lhama. 

Com respeito à auditoria realizada, as principais prescrições do TCU, 
presentes no Acórdão n° 516/2003 — Plenário, de 14/05/2003 consisti-
ram em: 

1. determinar ao lbarna que faça constar, na prestação de contas anual da 
entidade, os seguintes indicadores: 

número de licenças ambientais concedidas após o prazo máximo 
destinado à sua análise, em desacordo com a determinação legal; 

número de empreendimentos licenciados pelo lbama anualmente; e 

empreendimentos vinculados a órgãos e entidades federais que fo-
ram sujeitos a multas, autos de infração, embargos e outras puni-
ções aplicadas pelo Ibama, decorrentes do descumprimento das nor-
mas de licenciamento ambiental, discriminando-se o tipo da pena-
lidade, bem como o valor total relativo às multas. 

2. determinar à área técnica do TCU que, em futuras auditorias de obras, 
sejam consideradas como indício de irregularidade grave, as seguin-
tes ocorrências: 

a contratação de obras com apoio em projeto básico elaborado sem 
a existência da licença prévia; e 

o início de obras sem a devida licença de instalação, bem como o 
início das operações do empreendimento sem a licença de operação 
com base nas Resoluções Conama n° 237/97 e 06/87. 

Tais determinações revestem-se de grande importância. De um lado, 
buscam-se critérios objetivos para aferir a eficácia e a tempestividade da 
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gestão ambiental e do processo de licenciamento. De outro, a conceituação 
de irregularidade grave quando do inadequado licenciamento ambiental 
de obras realizadas com recursos públicos federais pode conduzir a san-
ções previstas nas Leis de Diretrizes Orçamentárias tais como o bloqueio 
de repasses orçamentários e a paralisação das obras. O comando para a 
área técnica do TCU estabelece uma padronização de procedimentos e 
eleva a questão do licenciamento ao mesmo patamar de gravidade das 
fraudes em licitações ou superfaturamento por exemplo. 

Dessa forma, no Anexo 1 do Manual Fiscobras — 2005, encontra-
se a Lista Padronizada de Indícios de Irregularidades Graves e Exemplos. 
O item 19 contempla as Irregularidades Graves Concernentes ao Aspecto 
Ambiental, sendo mencionados como exemplos: 

Inexistência de licença ambiental (licença prévia, licença instalação ou 
licença de operação, conforme o estágio da obra); 

Falta de EIA/Rima; e 

Em obras de infra-estrutura hídrica, falta de outorga exigida pela Lei 
n° 9.493/97; certificado de avaliação de sustentabilidade da obra emi-
tido pela Agência Nacional de Águas — ANA (obras de custo superior 
a R$ 10,0 milhões)-Decreto 4.027/2001. 

Um balanço da situação encontrada pelo TCU com respeito ao 
licenciamento ambiental encontra-se no Relatório Anual de Atividades 
encaminhado ao Congresso Nacional (TCU, 2005): 

Nas auditorias realizadas pelo TCU em 2004 
em obras públicas custeadas com recursos fede-
rais (...), 14 apresentavam irregularidades refe-
rentes à ausência de licenciamento ambiental, 
que podem ensejar paralisação por decisão do 
Congresso Nacional. Considerando-se, além des-
sas, outras infrações às normas ambientais, po-
dem-se relacionar 76 empreendimentos com ir-
regularidades, entre os 197 que potencial ou efe-
tivamente causam impactos ambientais. Ou seja, 
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quase 40% apresentaram algum tipo de_irregu-
laridade  1  

Com relação a barragens, edificações e usinas 
termelétricas, respectivamente, 85,7%, 62,5% e 
55,6% das obras que potencial ou efetivamente 
causam impactos ambientais apresentaram irre-
gularidades. 

(...) É importante ressaltar o caráter preventivo 
dessas investigações, uma vez que algumas das 
obras sem licença ambiental ainda não foram ini-
ciadas ou mesmo licitadas. O que caracteriza a 
irregularidade nesse caso é o descumprimento da 
obrigação de que o projeto básico da obra tenha 
sido elaborado com base nas indicações de estu-
dos técnicos preliminares, que assegurem a viabi-
lidade técnica e o adequado tratamento do im-
pacto ambiental do empreendimento (art. 6°, 
inciso IX da Lei no 8.666/1993). 
O Tribunal observou que as falhas ambientais em 
obras federais são recorrentes, principalmente no 
que se refere à formulação de projetos básicos de 
obras sem as devidas identificações dos problemas 
ambientais, prática esta em confronto direto com a 
Lei de Licitações (Lei n° 8.666/1993). Conseqüen-
temente, algumas obras passam a necessitar de me-
didas de recuperação e mitigação de áreas degrada-
das não previstas no projeto original e que acarre-
tam custos adicionais e até mesmo a necessidade de 
desenvolvimento de novos projetos." (grifo nosso) 

3  Importante acrescentar que, com a consolidação dos dados de fiscalizações de obras em 
2003, verificou-se que, das 214 obras fiscalizadas que exigiam licença ambiental, 33,6% 
delas não a possuíam. Em relação à implementação das medidas mitigadoras definidas 
nas licenças de 163 obras fiscalizadas, 42,3% destas não as implementaram. Sendo 
assim, conclui-se que, do total de 214 obras que exigiam licença ambiental, 141, ou 
66% daquele total, não cumpriram a legislação ambiental a contento (LIMA, 2004). 
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Em síntese, o TCU tem atuado com bastante firmeza no exame de 
falhas relativas aos processos de licenciamento ambiental de obras públi-
cas, orientando suas equipes de fiscalização a realizarem verificações, clas-
sificarem os problemas como irregularidades graves, passíveis de severas 
sanções. 

Tal postura, embora represente um avanço em relação à década an-
terior e um exemplo para as demais Cortes de Contas do país, é ainda 
insuficiente e limitada Como a seguir se demonstrará, somente a verifi-
cação da regularidade do licenciamento não assegura a qualidade ambiental 
do empreendimento. De outro lado, as equipes de fiscalização do contro-
le externo podem lançar mão de diversas outras fontes de informação 
para a avaliação ambiental de obras. 

Falhas e limites do licenciamento ambiental no Brasil 

A ênfase do TCU nas questões do licenciamento ambiental pode 
ser avaliada com a publicação de uma Cartilha de Licenciamento Ambiental 
(TCU, 2004), destinada a prefeituras, governos estaduais, órgãos e enti-
dades públicas e a interessados que lidam com questões relativas ao meio 
ambiente, com base na constatação de que muitas irregularidades são co-
metidas por falta de informação por parte dos responsáveis. Segundo esse 
documento é o seguinte o conceito de licenciamento ambiental: 

Procedimento administrativo pelo qual o órgão 
ambiental competente licencia a localização, ins-
talação, ampliação e a operação de empreendi-
mentos e atividades utilizadoras de recursos 
ambientais, consideradas efetiva ou potencialmen-
te poluidoras; ou aquelas que, sob qualquer for-
ma, possam causar degradação ambiental, consi-
derando as disposições legais e regulamentares e 
as normas técnicas aplicáveis ao caso. 

Nos termos da Resolução CONAMA no 237/1997, o licenciamento 
se dá em três etapas: 
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Licença prévia — LP 

A LP funciona como chancela do Órgão ambiental ao início do 
planejamento do empreendimento e deve ser requerida ainda na fase de 
avaliação da viabilidade do empreendimento. É a LP que aprova a locali-
zação e a concepção e atesta a viabilidade ambiental do empreendimento 
ou atividade. 

Licença de instalação — LI 

A LI autoriza a instalação do empreendimento ou atividade, com a 
concomitante aprovação dos detalhamentos e cronogramas de 
implementação dos planos e programas de controle ambiental, vale dizer, 
dá validade à estratégia proposta para o trato das questões ambientais du-
rante a fase de construção. Ao conceder a licença de instalação, o órgão 
gestor de meio ambiente fixa as condicionantes da licença (medidas 
mitigadoras) e determina que, se as condicionantes não forem cumpridas 
na forma estabelecida, a licença poderá ser suspensa ou cancelada. 

Licença de operação — LO 

A LO autoriza o interessado a iniciar a operação do empreendi-
mento. Tem por finalidade aprovar a forma proposta de convívio do 
empreendimento com o meio ambiente, durante um tempo finito, equi-
valente aos seus primeiros anos de operação. 

Destaca, ainda, a cartilha do TCU: 

Importante notar que devido à natureza autori-
zariva da licença ambiental, a mesma possui cará-
ter precário. Exemplo disso é a possibilidade le-
gal de a licença ser revogada ou cancelada, caso as 
condições estabelecidas pelo órgão ambiental não 
sejam cumpridas. 

ElAs e Rimas 

A existência de inúmeros problemas com relação ao licenciamento 
ambiental no Brasil tem sido amplamente apontada pela literatura (LA 
ROVERE, 1992; MALHEIROS, 1995; LIMA, 2001). Para compreende- 
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los, relembrem-se os conceitos de Estudo de Impacto Ambiental e Rela-
tório de Impacto Ambiental — Rima 

O EIA e o Rima são dois documentos distintos, com focos dife-
renciados. 

O EIA tem como objeto o diagnóstico das potencialidades natu-
rais e socioeconômicas, os impactos do empreendimento e as medidas 
destinadas à mitigação, compensação e controle desses impactos. 

Já o Rima oferece informações essenciais para que a população te-
nha conhecimento das vantagens e desvantagens do projeto e as conseqü-
ências ambientais de sua implementação. Em termos gerais, pode-se dizer 
que o EIA é um documento técnico e que o Rima é um relatório gerencial. 

De acordo com a Resolução Conama n° 237/1997, o EIA deve ser 
composto por quatro seções: 

diagnóstico ambiental da área de influência do empreendimento: deve 
descrever e analisar as potencialidades dos meios físico, biológico e 
socioeconômico da área de influência do empreendimento, inferindo 
sobre a situação desses elementos antes e depois da implantação do 
projeto; 

análise dos impactos ambientais — AIA do projeto e de suas alterna-
tivas: contempla a previsão da magnitude e a interpretação da impor-
tância dos prováveis impactos relevantes do empreendimento, discri-
minando os impactos positivos e negativos (benéficos e adversos), di-
retos e indiretos, imediatos, a médio e longo prazos, temporários e 
permanentes; o grau de reversibilidade desses impactos; suas proprie-
dades cumulativas e sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios 
sociais; 

medidas mitigadoras dos impactos negativos: devem ter a sua efici-
ência avaliada, a partir da implementação dos programas ambientais 
previstos para serem implementados durante a vigência da LI; e 

programa de acompanhamento e monitoramento: deve abranger 
os impactos positivos e negativos, indicando os padrões de qualidade a 
serem adotados como parâmetros. 
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A AIA foi introduzida formalmente na legislação brasileira em 1980, 
a partir da Lei Federal n° 6.803/1980, que dispunha sobre a criação de 
zoneamento industrial em zonas de poluição crítica. Essa lei abordava a 
delimitação e autorização para implantação de zonas de uso estritamente 
industrial, cuja adoção necessitava de estudos específicos, dentre os quais 
a avaliação de impactos ambientais. 

A edição da Lei n°6.938/1981, que instituiu a Política Nacional 
do Meio Ambiente — PNMA é o marco inicial de uma política ambiental 
pública efetiva e orgânica no país. Tal lei estabeleceu os objetivos, princí-
pios, diretrizes e instrumentos da PNMA, bem como instituiu o Sisnama. 
Com  relação à AIA, o grande avanço foi uma melhor coordenação do 
processo, uma maior articulação, criação de legislação e jurisprudência e a 
inclusão de outras atividades não-industriais ou projetos que causassem 
danos ao meio ambiente. 

Em 1986, o Conselho Nacional do Meio Ambiente — Conama 
editou a Resolução 001/1986, que regulamentou e instituiu a 
obrigatoriedade da AIA no sistema de licenciamento de atividades 
modificadoras do meio ambiente, bem como estabeleceu as definições, as 
responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para seu uso e 
implementação. 

A opção adotada foi vincular a AIA ao processo de licenciamento 
ambiental nos órgãos setoriais (estaduais) que participavam do Sisnama, e 
às atividades de caráter nacional no Ibama. 

A Constituição de 1988 deu ao meio ambiente o caráter de direito 
fiindamental da pessoa humana, dedicando-lhe todo um capítulo no Título 
reservado à Ordem Social, e impregnando todo o conjunto da Carta de nu-
merosos conceitos e referências atinentes às questões ambientais. Nossa Cons-
tituição se tomou a primeira no mundo a prever a AIA, estabelecendo que, 
para assegurar a efetividade do direito de todos ao meio ambiente ecologica-
mente equilibrado, incumbe ao Poder Público, entre outros: 

(.-) exigir, na forma da lei, para instalação de obra 
ou atividade potencialmente causadora de signi-
ficativa degradação do meio ambiente, estudo 
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prévio de impacto ambiental, a que se dará pu-
blicidade (art. 225, § I., IV). 

Os impactos ambientais podem ser classificados segundo múlti-
plos critérios: diretos ou indiretos; de curto ou de longo prazo; temporá-
rios ou permanentes; reversíveis ou irreversíveis; cumulativos ou sinérgicos; 
endêmicos ou não (MAGRINI, 1990). 

Há dificuldades na avaliação dos impactos, que afetam a posterior 
quantificação dos custos e benefícios ambientais. Tais dificuldades resi-
dem, primeiramente, na adequada identificação das fronteiras do impac-
to, especialmente no tempo e no espaço, e também nas limitações 
metodológicas e instrumentais para a previsão das respostas dos ecossistemas 
às atividades em análise. 

A Avaliação de Impactos Ambientais não é isenta de problemas. La 
Rovere (1992) não hesita em afirmar que muitos Relatórios de Impactos 
Ambientais não se constituem propriamente em elementos para a toma-
da de decisões, mas em enciclopédias com os dados coletados, sublinhando 
que a maioria desses relatórios não apresenta alternativas para serem con-
sideradas. O mesmo autor acrescenta que, além dos problemas de ordem 
metodológica ou científica, como a imprecisão do conhecimento de efei-
tos de sinergia ou de fenômenos de caráter cíclico ou, ainda, relativos à 
alteração da dinâmica dos impactos ambientais, existem as dificuldades 
de natureza política, derivadas da subjetividade de diversos grupos de in-
teresse na definição de critérios de importância hierárquica entre os im-
pactos. Cita como exemplo projetos cujos benefícios sejam de caráter 
nacional, mas que tenham seus impactos concentrados no nível local, ou 
projetos cujos resultados benéficos sejam apropriados por segmentos so-
ciais distintos daqueles que sofrem os impactos adversos. Para fazer frente 
às incertezas, Bolea (1984) recomenda que os ElAs considerem os siste-
mas mais amplos possíveis, destacando que as incertezas aumentam quando 
é maior no tempo o horizonte da análise. 

Teixeira et al. (1994) criticam a compartimentação dos Estudos de 
Impactos Ambientais em impactos nos meios físico-biótico, 
socioeconômico e cultural, argumentando que tal metodologia, que vem 
sendo adotada pelo setor elétrico brasileiro, particularmente nos traba- 
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lhos já realizados para grandes projetos hidrelétricos, não permite a avali-
ação econômica dos ecossistemas perdidos. Nesses estudos, são identifi-
cados como principais impactos daqueles projetos, além da perda da 
biodiversidade, os relativos às áreas alagadas, as alterações nos regimes dos 
rios e o número de pessoas atingidas e passíveis de remanejamento. 

Já Rosa e Schechtman (1996) comentam: 

O setor elétrico, por sua vez, executa seu planeja-
mento levando em conta apenas os custos conven-
cionais das usinas, mesmo quando considera, nos 
seus projetos, medidas de controle ou de mitigação 
de impactos ambientais. ... No Brasil, a aplicação 
de metodologias para avaliação dos CUSTOS ambientais 
da geração de eletricidade ainda requer o preenchi-
mento de uma série de lacunas ... Particularmente 
inexistem estudos no País que possibilitem estimar 
tanto a incidência dos impactos ambientais quanto 
os gastos sociais para preveni-los. 

As dificuldades para estabelecer a conversão dos impactos físicos 
em valores monetários são grandemente responsáveis, segundo o Banco 
Mundial (WORLD BANK, 1998), pela frágil influência das A1As nas 
análises econômicas de projetos. 

Ademais, as firmas de consultoria que realizam os EIA/Rimas con-
sideram, como seu principal cliente, não o órgão ambiental ou a socieda-
de, mas o empreendedor que, em última instância, é quem as contrata e 
lhes paga. 

Em documento elaborado para o Programa das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente -Pnuma, Campbell (1993) apresentou um conjunto 
de restrições e problemas associados à realização de E1As, mormente nos 
países em desenvolvimento: 

a imagem negativa de anti-desenvolvimentista ou protecionista dos EIAs; 

a circunstância de os EIAs serem incorporados tardiamente ao proces-
so de planejamento, fazendo com que as medidas mitigativas limi-
tem-se a um ótimo local e não a um ótimo global; 
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a reduzida integração entre os ElAs e os processos de planejamento dos 

projetos; 

o fato de os ElAs usualmente concentrarem-se nos impactos biofísicos, 

desconsiderando os impactos socioecológicos; 

o distanciamento entre os ambientalistas e os tomadores de decisões 

na área econômica; e 

a limitação dos prazos e dos orçamentos para a realização dos estudos. 

Como resultado, os ElAs são vistos negativamente como docu-

mentos burocráticos, males necessários ou obstáculos e não como ferra-

mentas essenciais para o desenvolvimento sustentável. Aquele autor reco-
menda que, para aumentar a influência dos ElAs nas definições de proje-
tos, estes devem aumentar a importância relativa dos aspectos socio-

ecológicos, bem como devem ser realizados em escalas maiores que as de 
projetos isolados, como, por exemplo, de planos, programas e políticas 

públicas (CAMPBELL, 1993). A mesma posição é advogada por 
Malheiros (1995), de vez que Brasil não está distante dessa realidade. Sil-

va (1996) critica o caráter meramente formal que assumiram as AlAs 

entre nós: 

Salvo raras exceções, garante-se apenas a liberação 
das licenças pertinentes, produzindo-se, desse 
modo, simples aparência de gerência ambiental, 
sem os necessários processos sistemáticos de acom-
panhamento. 

A crítica de Malheiros (1995) aponta que a elaboração dos Epias/ 

Rimas converteu-se em uma corrida de papel para ganhar a aprovação do 

projeto, em vez de exercício expressivo de planejamento e gestão ambiental 4. 

Em sua tese de mestrado, dedicada à análise da efetividade das AlAs como 

Maimon (1992) diz que, no projeto Carajás, a AIA apresentada pela Cia. Vale do Rio 
Doce não incluía os impactos ao longo da ferrovia, exatamente onde se concentravam os 

principais impactos negativos. Não obstante, ela foi aprovada pelo Banco Mundial. 
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instrumento da política nacional de meio ambiente, essa autora apresenta 
algumas conclusões e recomendações sobre o tema (MALHEIROS, 1995): 

urge a evolução da legislação que regulamenta a AIA no sentido de que 
sejam adotados instrumentos e procedimentos que permitam a sua 
aplicação a políticas, planos e programas; 

a aplicação prática das AlAs não guarda conformidade com seu 
referencial teórico; 

há distorções na aplicação dos critérios que definem a competência 
dos órgãos ambientais para proceder ao licenciamento ambiental; 

os procedimentos existentes para aplicação das AlAs foram desenvol-
vidos para aplicação em projetos industriais, havendo necessidade de 
adequá-los para aplicação a outros tipos de atividades; 

há sugestões de adoção de procedimentos mais expeditos de 
licenciamento, tais como o Relatório de Ausência de Impacto Ambiental 
Significativo — Raias, inspirado em similar estadunidense5; 

tem sido constatado o descumprimento da legislação em situações como 
o licenciamento sem a prévia elaboração de EIA/Rima ou a ausência 
das publicações exigidas para informar à sociedade; 

os Rimas não são elaborados em linguagem acessível, de forma objeti-
va e refletindo as conclusões do estudo, além de não recomendarem 
uma alternativa mais favorável; 

a participação popular, uma das conquistas da democratização, tem 
sido inexpressiva, devendo aprimorar-se os mecanismos de consulta à 
sociedade; e 

é necessária a adoção das auditorias de Epias/Rimas como uma etapa 
da AIA. 

Tal sugestão foi parcialmente adotada pelo Conama na Resolução n°237, de 16 de 
dezembro de 1997, nos% 1°,2° e 3° do art. 12. 
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O TCU realizou em 2004 auditoria de natureza operacional no 
Ibama com o objetivo de avaliação do instrumento EIA/Rima, inclusive 
a identificação de elementos causadores da baixa aderência do empreende-
dor público ao licenciamento ambiental e as possíveis ações para ampliar 
essa aderência. O trabalho resultou no Acórdão no 462/2004 — Plenário, 
de 28/04/2004. Para investigar o objeto da auditoria, foram formuladas 
três questões, a saber: 

quais os principais mecanismos causadores de resistência do empreen-
dedor público ao processo de avaliação dos impactos ambientais? 

como estão sendo formuladas as orientações aos empreendedores pú-
blicos referentes ao processo de avaliação dos impactos ambientais? 

como está sendo efetuado o monitoramento da implementação das 
medidas mitigadoras e compensatórias identificadas como necessárias 
no estudo de impacto ambiental? 

Ao finalizar a execução da auditoria, a equipe concluiu que: 

a insuficiência de recursos do Ibama, a ausência da expectativa de con-
trole por parte dos empreendedores e o baixo custo da irregularidade 
comparado ao custo da legalidade são fatores que contribuem para a 
baixa aderência do empreendedor público ao licenciamento ambiental; 

o Ibama não vem atuando com efetividade na detecção das situações 
de irregularidade, objetivando a punição dos empreendedores inadim-
plentes; e 

o Ibama não vem executando o monitoramento sistemático da 
implementação das condicionantes das licenças ambientais por ele 
expedidas. 

O relatório de auditoria constatou que: 

Em termos gerais pode-se resumir a situação da 
seguinte forma: o empreendedor está em situa-
ção irregular mas não tem a expectativa de que o 
poder coercitivo do Estado irá atingi-lo; por ou-
tro lado o IBAMA detém o poder de coerção mas 
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não o exerce, por absoluta falta de recursos mate-
riais e humanos. 

Destacaram-se as seguintes determinações do TCU ao 'barna: 

1 que realize estudos sobre o custo da oportunidade do contingencia-
mento dos recursos próprios para subsidiar, junto à SOF e à STN, 
solicitação de descontingenciamento desses recursos, solicitação que 
deverá, ainda, ser acompanhada de levantamento consistente das ne-
cessidades daquele Instituto, que seriam atendidas com o incremento 
pretendido; 

que reveja os critérios de fixação dos valores das taxas do licenciamento 
em relação ao custo total do empreendimento com vista a estabelecer 
equilíbrio entre os valores, sem prejuízo da obrigação de ressarcimento 
do dano ambiental decorrente do empreendimento; e 

que adote medidas com o fito de evitar que os processos de regulariza-
ção (promovidos a posteriori) sejam mais atrativos que o processo 
normal de licenciamento (promovido previamente). 

Evidencia-se a relevância das constatações e determinações, tanto 
porque se destinam também à poderosa área econômica do governo, quan-
to porque buscam a racionalização dos procedimentos de licenciamento. 

Alguns problemas recentes 

À medida que progride o processo de respeito à legislação ambiental, 
intensificam-se as pressões contrárias. O Jornal do Brasil, de 19/03/2004, 
pregava "o fim da burocracia ambiental'', noticiando reunião convocada 
pelo Presidente da República para acelerar o processo de liberação de li-
cenças ambientais para obras nos setores de energia elétrica, mineração e 
transporte. Segundo a matéria, "a intransigência do lbama e a burocracia 
ambiental são apontadas como "gargalos" do crescimento econômico". 

No ano de 2005, registraram-se pelo menos dois casos de grande 
repercussão, a indicar que a crítica acadêmica e as recomendações do con-
trole externo ainda não lograram corrigir as atitudes do governo federal. 
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A primeira ocorreu na Região Sul. Trata-se da determinação do 
Ministério das Minas e Energia para que fosse iniciado o processo de 
enchimento dos reservatórios da Usina Hidroelétrica de Barra Grande, 
em Santa Catarina. Sucede que foi demonstrado em ação judicial que o 
EIA apresentado ao lbama pelos interessados em 1998 para obtenção das 
licenças continha erros grosseiros, como omitir a existência de 5,6 mil 
hectares de Mata Atlântica com florestas de araucárias nativas, incluindo 
um dos mais bem preservados e biologicamente ricos fragmentos de Flo-
resta Ombrófila Mista de Santa Catarina, em cujas populações de araucária 
foram identificados os mais altos índices de variabilidade genética já veri-
ficados em todo o ecossistema (PROCHNOW, 2005). 

O segundo está em curso na Região Nordeste. É o polêmico proje-
to de transposição das águas do rio São Francisco, oficialmente denomi-
nado de Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias 
Hidrográficas do Nordeste Setentrional. As licitações em curso 
desconsideram a manifestação do Comitê da Bacia Hidrográfica do São 
Francisco, organismo legítimo, criado no âmbito da Política Nacional de 
Recursos Hídricos (Lei n°9.433/1997). 

O projeto do São Francisco tem sido objeto de atento acompanha-
mento pelo TCU que, inclusive, suspendeu por medidas cautelares pro-
cedimentos licitatórios com indícios de irregularidades. O Tribunal de-
terminou diligências para que o Executivo se manifestasse sobre a aprova-
ção, pela Agência Nacional de Águas, do Certificado de Avaliação da 
Sustentabilidade Hídrica da Obra (CERTOH) e da outorga de direito de 
uso de recursos hídricos, necessários para assegurar a viabilidade técnica e 
o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, bem 
como o saneamento das falhas e omissões do Estudo de Impacto 
Ambiental, apontadas pelo Ibama (Acórdão 1008/2005 — Plenário). 

Tais exemplos da vida real indicam que se deve buscar o adequado 

cumprimento das normas de licenciamento ambiental e que elas, freqüen-
temente são insuficientes para uma adequada avaliação ambiental das obras. 
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Avaliação ambiental de obras — Aspectos relevantes 

A seguir, discutem-se outras verificações relevantes a serem incor-
poradas à avaliação ambiental das obras públicas pelo controle externo. 

Primeiramente, relendo a Política Nacional de Meio Ambiente, 
cumpre sublinhar que o licenciamento é apenas um entre os instrumen-
tos previstos no art. 90  da Lei 6.938/1981: 

Art. 90 — São Instrumentos da Política Nacional 
do Meio Ambiente: 
I — o estabelecimento de padrões de qualidade 

ambiental; 
II — o zoneamento ambiental; 
III — a avaliação de impactos ambientais; 
IV — o licenciamento e a revisão de atividades efe-
tiva ou potencialmente poluidoras; 
V — os incentivos à produção e instalação de equi-
pamentos e a criação ou absorção de tecnologia, 
voltados para a melhoria da qualidade ambiental; 
VI — a criação de espaços territoriais especialmente 
protegidos pelo Poder Público federal, estadual e 
municipal, tais como áreas de proteção ambiental, 
de relevante interesse ecológico e reservas 
extrativistas; 
VII — o sistema nacional de informações sobre o 
meio ambiente; 
VIII — o Cadastro Técnico Federal de Atividades 
e Instrumento de Defesa Ambiental; 
IX — as penalidades disciplinares ou compensa-
tórias não cumprimento das medidas necessárias 
à preservação ou correção da degradação ambiental. 
X — a instituição do Relatório de Qualidade do 
Meio Ambiente, a ser divulgado anualmente pelo 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recur-
sos Naturais Renováveis — IBAMA; 
XI — a garantia da prestação de informações rela-
tivas ao Meio Ambiente, obrigando-se o Poder 
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Público a produzi-Ias, quando inexistentes; 
XII — o Cadastro Técnico Federal de atividades 
potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras dos 
recursos ambientais. 

Assim, cumpre orientar as equipes de fiscalização a utilizar, quando 
possível, as informações disponíveis a partir desses outros instrumentos, 
confrontando-as com as presentes nos processos de licenciamento e, se 

for o caso, nos EIAs/Rimas. 

Como assinalado anteriormente, nas duas décadas seguintes à edi-
ção da PNMA, novos diplomas legais acrescentaram instrumentos mais 
contemporâneos de gestão ambiental, que foram desenvolvidos e apri-
morados em conseqüência da crescente preocupação na sociedade brasi-
leira com as questões ambientais. São exemplos desses instrumentos: 

Auditoria ambiental; 

Gerenciamento costeiro; 

Gerenciamento de recursos hídricos; 

Avaliação ambiental estratégica; e 

Instrumentos econômicos (como a cobrança pela outorga e uso da 

água). 

Mais adiante, serão aprofundados os instrumentos auditoria 

ambiental e avaliação ambiental estratégica. 

Ademais, na esfera empresarial, apOs o boom da gestão da qualida-

de, com as normas ISO 9000, elaboraram-se as normas de certificação 
ISO 14000, de caráter voluntário, e com o objetivo de estabelecer nor-
mas técnicas internacionais visando uniformizar parâmetros de compara-
ção entre empresas, no que concerne à gestão ambiental e no intuito de 
reduzir os impactos negativos de suas atividades sobre o meio ambiente. 
A certificação, na prática, tornou-se impositiva para organizações desejo-

sas de atuar na esfera internacional, devido a crescentes exigências 
mercadológicas e à existência de barreiras não-alfandegárias (técnicas e de 

certificação). 
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Tais normas exigem a definição de uma política ambiental das or-
ganizações, bem como dos objetivos ambientais que elas se propõem al-
cançar. 

O sistema de gestão ambiental nas empresas é definido na Norma 
IS° 14001 como: 

a pane do sistema de gestão global que inclui es-
trutura organizacional, atividades de planejamen-
to, responsabilidades, práticas, procedimentos, 
processos e recursos para desenvolver, implemen-
tar, atingir, analisar criticamente e manter a polí-
tica ambiental. 

Já existem mais de 1.500 certificações ISO 14000 no Brasil. Re-
centemente foi lançada a versão 14001:2004, associando melhoria contí-
nua ao desempenho ambiental. As empresas exportadoras de recursos na-
turais ou seus derivados são as mais exigidas em certificações de qualidade 
ambiental. 

Sem dúvida, esse processo influenciou os próprios rumos da políti-
ca ambiental, contribuindo para a construção do conceito de gestão 
ambiental dentro do setor público. 

Os principais instrumentos da gestão ambiental empresarial são: 

Sistema de informações e dados ambientais; 

Sistema de informações, formação e participação de pessoal; 

Sistema de informação e participação do público; 

Sistema de prevenção e redução de acidentes; 

Avaliação, controle e prevenção dos efeitos sobre os componentes do 
meio ambiente; 

Auditoria ambiental; e 

Contabilidade ambiental. 
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Tais instrumentos são freqüentemente empregados por entidades 
jurisdicionadas ao TCU, como Petrobras, Furnas, Eletronuclear, ChesE 
entre outras. Faz-se, portanto, necessário recomendar às equipes de fisca-
lização que busquem a documentação relativa a esses instrumentos. Isso 
poderá oferecer importantes insumos para a análise, indicando possíveis 
inconsistências e insuficiências em processos de licenciamento. 

Auditorias ambientais 

A auditoria ambiental — AA, uma importante ferramenta de gestão 
ambiental, surgiu na década de 70, adotada principalmente por empresas 
norte-americanas, como conseqüência não só do crescente rigor da legis-
lação ambiental, como também da ocorrência de acidentes de grandes 
proporções. 

No final dos anos 90, objetivando harmonizar mundialmente os 
parâmetros de qualidade ambiental, de modo a evitar privilégios para de-
terminados setores ou países, a International Standard Organization — 
ISO estabeleceu normas sobre sistema de gestão e avaliação ambiental: a 
série ISO 14000. 

Em 2002, foi publicada a versão DIS da Norma ISO 19011, que 
substituiu as Normas ISO 10011-1, 10011-2, 10011-3, 14010, 14011 
e 14012. No Brasil, essa norma foi traduzida pela ABNT, sendo a NBR 
ISO 19011 — Diretrizes para auditorias de sistema de gestão da qualidade 
e/ou ambiental. De acordo com a publicação dessa norma: 

(...) as séries de Normas NBR ISO 9000 e NBR 
150 14000 enfatizam a importância de auditori-
as como uma ferramenta de gestão para monitorar 
e verificar a eficácia da implementação da política 
da qualidade e/ou ambiental de uma organiza-
ção. Auditorias são também uma parte essencial 
das atividades de avaliação da conformidade, tais 
como certificação/registro externo e avaliação e 
acompanhamento da cadeia de fornecedores 
(ABNT, 2003). 
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A AA é uma ferramenta essencial para o efetivo funcionamento dos 
procedimentos relacionados com o meio ambiente, pois possibilita um 
"retrato" instantâneo do processo produtivo, identificando os pontos "fra-
cos", aqueles passíveis de &lhas freqüentes, e os pontos "fortes", nos quais 
não se registram problemas na maioria das análises. 

A AA não deve ser confundida com uma avaliação de desempenho 
ambiental, que é um processo para medir, analisar, avaliar e escrever o desem-
penho ambiental de uma organização em relação a critérios acordados para os 
objetivos apropriados da gestão. A AA é uma atividade de verificação, en-
quanto a avaliação de desempenho é uma atividade de medição. 

Também deve ser evitada a confusão entre AA e fiscalização. Na 
AA, os resultados são comunicados ao cliente. Na fiscalização, são notifi-
cados às autoridades os eventuais descumprimentos para aplicação das 
sanções cabíveis 

No Brasil, em algumas localidades, a auditoria ambiental passou a 
ser realizada compulsoriamente. A exigência de auditoria ambiental en-
contra-se incorporada à legislação de estados e municípios como, por exem-
plo, os estados do Espírito Santo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e os 
municípios de Santos, de Vitória etc. 

Em trabalhos de fiscalização realizados pelo autor, surgiu a oportu-
nidade de se recorrer a relatórios de auditoria, tanto os de certificação da 
série ISO, quanto os da auditoria legal compulsória. Em ambos os casos, 
o exame dessa documentação revelou-se bastante útil para a análise dos 
processos de licenciamento ambiental, fornecendo informações comple-
mentares que enriqueceram o trabalho. 

Avaliação ambiental estratégica 

A AAE é um instrumento de planejamento público e privado, que 
permite incorporar a variável ambiental de modo formal e sistemático no 
planejamento setorial e/ou regional. 

Define-se como um instrumento de política ambiental que faculta 
a incorporação da dimensão ambiental de modo formal e sistemático no 
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planejamento setorial e regional do processo de desenvolvimento. Com-
preende o suporte aos tomadores de decisão no processo de identificação 
e avaliação dos impactos e efeitos, maximizando os positivos e 
minimizando os negativos, que uma dada decisão estratégica, no âmbito 
de políticas, planos e programas poderia desencadear no meio ambiente e 
na sustentabilidade do uso dos recursos ambientais, qualquer que seja a 
instância de planejamento. 

Difere do licenciamento e da AIA pois esses instrumentos limitam-
se a subsidiar as decisões de aprovação de projetos de empreendimentos 
individuais e não os processos de planejamento e as decisões políticas e 
estratégicas que os originam. A AAE desenvolve uma análise qualitativa. 
E tem condições de considerar os impactos cumulativos e sinérgicos de 
diversos projetos. 

Entre os seus objetivos e benefícios está o de fortalecer e facilitar a 
AIA de projetos por meio de: 

identificação, o mais cedo possível, de impactos potenciais e dos efei-
tos cumulativos e sinérgicos; 

consideração das questões estratégicas relacionadas com a justificação e 
localização de propostas de projetos; e 

redução do tempo e do esforço necessário à avaliação de projetos indi-
viduais. 

Entre as possibilidades de aplicação, sobressaem os planos plurianuais 
de investimentos, os tratados internacionais e as políticas globais e setoriais. 

Em 2004, o TCU realizou auditoria de natureza operacional na 
Secretaria de Qualidade Ambiental nos Assentamentos Humanos do 
Ministério do Meio Ambiente — SQA/MMA com vistas a promover 
uma análise da aplicabilidade da adoção do instrumento avaliação 
ambiental estratégica pelo Governo Federal nas ações de planejamento de 
políticas, planos e programas, bem como o licenciamento ambiental de 
projetos e obras realizadas com recursos federais. 
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Houve a identificação do papel positivo do instrumento como indutor 
de boas práticas, em particular para superar as deficiências identificadas no 
EIA e falhas no cumprimento de normas ambientais em obras realizadas com 
recursos federais. A deliberação do TCU (Acórdão n° 464/2004 — Plenário, 
de 28/04/2004) incluiu as seguintes recomendações: 

à Secretaria de Qualidade Ambiental nos Assentamentos Humanos 
do Ministério do Meio Ambiente, que amplie a divulgação do instru-
mento avaliação ambiental estratégica, bem como a oferta de capa-
citação sobre o tema para os demais órgãos e entidades governamen-
tais; 

à Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos do Ministé-
rio do Planejamento e Orçamento, que analise a conveniência e opor-
tunidade de passar a adotar a avaliação ambiental estratégica no proces-
so de elaboração do Plano Plurianual; 

à Secretaria Executiva da Casa Civil, que analise a conveniência e opor-
tunidade de passar a orientar os órgãos e entidades do Governo Federal 
que causam impactos ambientais significativos, para que apliquem a 
avaliação ambiental estratégica no planejamento de políticas, planos e 
programas setoriais. 

Nessa fiscalização, o TCU mostrou sintonia com um instrumento 
de gestão ambiental relativamente recente e pouco conhecido, além de 
não regulamentado legalmente. Ao examinar a aplicabilidade da AAE e 
recomendar sua divulgação e utilização, o TCU assumiu uma posição de 
vanguarda na gestão ambiental pública em nosso país. 

Ministério Público, sociedade civil, conselhos 

Em acréscimo à busca da utilização pelas equipes de fiscalização de 
obras públicas das informações proporcionadas pelos instrumentos já des-
critos, é recomendável também buscar a circulação de informações junto 
a outras instituições da sociedade, como os Ministérios Públicos Federal6  

6  A Escola Superior do Ministério Público da União acaba de editar um trabalho que 
consiste na compilação das deficiências encontradas com mais freqüência no Licenciamento 
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e Estaduais, que freqüentemente dispõem de órgãos especializados na área 
ambiental, com significativo acervo de informações oriundas de denúnci-
as, representações e ações civis públicas. 

Também é possível encontrar elementos subsidiários à análise jun-
to às Câmaras Municipais e suas Comissões Permanentes de Meio Ambi-
ente. Outras possíveis fontes de informação são a imprensa local e as or-
ganizações da sociedade civil, de caráter ambientalista ou não, atuantes 
nas regiões impactadas pela obra sob fiscalização. Pesquisas nos mecanis-
mos de busca da Internet, tais como Google, Yahoo e similares são igual-
mente relevantes para diversificar as fontes de informação sobre determi-
nado assunto. 

Finalmente, não se deve olvidar a oitiva, quando cabível dos meca-
nismos institucionais de controle social e de participação popular, tais 
como Conselhos de Saúde, de Alimentação Escolar, do FUNDEF e ou-
tros; eis que sua composição busca refletir a representação de segmentos 
sociais relevante das respectivas comunidades. 

Conclusão — Algumas sugestões para o aprimoramento da avaliação 
ambiental de obras públicas 

A crescente atuação do TCU na área ambiental tem sido positiva e 
contribuído para a melhoria da gestão ambiental pública e a proteção ao 
patrimônio ambiental. No que concerne às auditorias de obras públicas, 
têm sido constadas muitas deficiências nos processos de licenciamento 

de Grandes Empreendimentos, pelo grupo de trabalho constituído por membros da 4a 
Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal — Meio Ambiente e 
Patrimônio Cultural. São experiências adquiridas pelo grupo na avaliação de Estudos 
Prévios de Impacto Ambiental e Relatórios de Impacto Sobre o Meio Ambiente — EIA/ 
Rima — para subsidiar a atuação de Procuradores da República em inúmeros procedi-
mentos administrativos e judiciais, referentes a empreendimentos dos mais diversos gê-
neros. Em síntese, o trabalho apresenta um quadro do que se faz de mais errado em 
termos de avaliação e prevenção de impactos ambientais, quando do licenciamento de 
grandes empreendimentos. (CÔRREA, 2005). 
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ambiental. É louvável a posição do TCU de considerar tais falhas como 
irregularidades graves, passíveis de suscitar paralisação das obras nos ter-
mos das sucessivas Leis de Diretrizes Orçamentárias. 

Contudo, o foco prioritário nos processos de licenciamento pode 
conduzir a distorções ou a uma visão incompleta dos empreendimentos. 
Isso porque os EIA.s e Rimas utilizados são objeto de críticas pertinentes 
que apontam inúmeras falhas e limites nos procedimentos atualmente 
utilizados no Brasil. 

Exemplos recentes indicam que obras com licenciamento em situ-
ação de regularidade apresentam irregularidades de outros tipos, às vezes 
acarretando sérios danos ambientais, como na UHE Barra Grande. 

Preconiza-se, portanto, a utilização, pelas equipes de fiscalização do 
controle externo, de uma gama mais ampla de informações, com desta-
que para aquelas proporcionadas por instrumentos como as auditorias 
ambientais — tanto as da série ISO 14000, como as compulsórias — as 
avaliações ambientais estratégicas e o intercâmbio de informações com o 
Ministério Público, os conselhos de controle social, as Câmaras Munici-
pais e diversas organizações sociais. 

Busca-se, assim, ampliar a efetividade do controle na análise 
ambiental das obras públicas, ultrapassando-se a visão formalista da con-
formidade das licenças. 
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Resumo 

Este artigo apresenta um estudo de caso resultante de trabalho monográfico 
elaborado em 2004, sobre o tipo e as características do comprometimen-
to organizacional apresentado pelos servidores do Tribunal de Contas do 
Estado da Bahia pertencentes à Atividade de Controle Externo. A pesqui-
sa procurou estudar a instituição, compreendendo os valores presentes 
em sua cultura organizacional. Admitiu-se como pressuposto a aborda-
gem sobre comprometimento organizacional elaborada pelos pesquisa-
dores N. J. Allen e J. P. Meyer e validada para a realidade cultural brasilei-
ra. Além disso, considerou-se a necessidade de percepção de traços ligados 
à cultura brasileira à luz de estudos elaborados por diversos autores. Os 
resultados desta pesquisa colocam à disposição do Órgão informações, 
consideradas relevantes, sobre o tema abordado. 
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Introdução 

Atualmente, o mundo passa por profundas mudanças. Globalização, 
flexibilização, terceirização, privatização, instabilidade, competitividade, 
ameaça de desemprego e novas formas de organizações exercem influênci-
as nos ambientes de trabalho, produzindo efeitos nas culturas das organi-
zações, sejam elas públicas ou privadas. 

Diante dessa realidade, em que predomina uma situação de crise, é 
significativa a procura de uma colocação no setor público como forma de 
garantia de emprego, estabilidade, segurança e tranqüilidade. 

Por outro lado, o serviço público tem procurado desenvolver ações 
visando à melhoria da qualidade de vida do seu pessoal no exercício de 
suas atribuições, por meio de oportunidade de carreira, treinamento e 
desenvolvimento do servidor, implantação de gratificações de desempe-
nho e produtividade. Entretanto, o que se observa, ainda, na verdade, no 
geral, é uma distância grande entre a intenção manifestada no discurso 
dos governantes e a prática efetiva de ações que visem à valorização e 
reconhecimento dos servidores públicos. 

Contudo, as instituições públicas devem se conscientizar da im-
portância do comprometimento de seus servidores para o alcance dos 
seus objetivos organizacionais, buscando sempre a eficiência, a qualidade 
e a produtividade. O comprometimento organizacional, ou seja, o com-
prometimento do indivíduo em relação à sua organização, pode ser con-
siderado e entendido como a característica presente no envolvimento do 
indivíduo com o seu ambiente de trabalho, de forma a contribuir ou não 
para o bom desempenho da instituição. Esse contexto, por sua vez, é 
resultante do conjunto de uma série de fatores como: o clima e a cultura 
da organização, seus costumes e crenças, práticas consagradas, valores e 
identidade. Além disso, registra-se que cada pessoa possui relações positi-
vas e negativas quanto ao comprometimento com sua organização. 

O comprometimento organizacional tem sido estudado em pro-
fundidade nos últimos quarenta anos, com o objetivo de encontrar resul-
tados que expliquem os níveis de comprometimento dos indivíduos com 
a sua organização. 
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Daí surge a seguinte questão objeto deste estudo: como se caracte-
riza o comprometimento organizacional apresentado pelos servidores do 
Tribunal de Contas do Estado da Bahia — TCE pertencentes à Atividade 
de Controle Externo, segundo a tipologia consagrada por Meyer e Allen, 
que estabelece três tipos de comprometimento: afetivo, instrumental e 
normativo? 

Por isso e com o objetivo de trazer à luz os questionamentos, reali-
zou-se esta pesquisa. Diante disso, justifica-se o estudo do comprometi-
mento organizacional, entendendo-se que os resultados obtidos através 
da pesquisa podem oferecer subsídios para uma melhor compreensão, 
por parte da comunidade acadêmica e profissional, das características 
comportamentais de um grupo de servidores, pertinentes a uma carreira 
específica, quanto aos tipos de comprometimento com a sua instituição. 

A pesquisa buscou concordar com Selltiz (1965, p. 35) que aponta 
o expediente: "Adquirir familiaridade com um fenômeno, obter novos 
discernimentos sobre ele e se possível chegar à formulação de algumas 
hipóteses para investigações futuras". 

Para tanto, com o foco voltado para a finalidade da pesquisa, são 
estabelecidas algumas considerações sobre o TCE, ao tempo em que se 
assumem como embasamento teórico estudos realizados sobre cultura 
organizacional, cultura brasileira e comprometimento organizacional, 
conceitos válidos para esta pesquisa, cujos pressupostos encontram-se adi-
ante descritos. 

As informações apresentadas logo a seguir são o resultado de uma 
compilação de dados extraídos dos documentos: Prestação de Contas e 
Relatório de Atividades do Exercício de 2003, Lei Orgânica e Regimento 
Interno do órgão. Os textos legais adiante mencionados encontram-se 
citados nos referidos documentos. Destacam-se, então, aspectos referen-
tes ao Tribunal necessários para a contextualização do tema. 

A Constituição Estadual conferiu ao Tribunal de Contas do Estado 
da Bahia, em seu artigo 91, a atribuição de auxiliar a Assembléia Legislativa 
no exercício do controle externo, com autonomia administrativa e inde-
pendência funcional. 
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Compete ao Tribunal de Contas, dentre outras atribuições, elabo-
rar e apreciar parecer prévio sobre as contas governamentais, julgar as con-
tas dos administradores e demais responsáveis por recursos públicos, as-
sim como as concessões de aposentadoria, transferências para reserva, re-
formas e pensões, apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal e 
dos procedimentos licitatórios, contratos, convênios, ajustes ou termos. 

O Tribunal realiza inspeções e auditorias de natureza contábil, fi-
nanceira, orçamentária, operacional e patrimonial, cabendo-lhe, ainda, 
responder a consultas sobre questões relativas a matéria sujeita a sua fisca-
lização e apurar denúncias sobre supostas irregularidades cometidas no 
âmbito da Administração Pública. 

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia tem jurisdição própria e 
privativa em todo o território estadual, sobre todas as pessoas e matérias 
sujeitas a sua competência. É um órgão colegiado, composto por sete 
conselheiros, nomeados pelo Governador do Estado, escolhidos pela for-
ma prevista na Constituição Estadual e na Lei Complementar n.o 005, de 
04 de dezembro de 1991. 

A Atividade de Controle Externo tem por escopo a vigilância e 
orientação das atividades da Administração Pública e, quando necessária, 
a correção prévia ou posterior de atos praticados pelos administradores e/ 
ou de decisões por eles tomadas, tendo em vista o cumprimento dos 
princípios constitucionais e administrativos. Assim, constituem-se ele-
mentos da função administrativa de controle externo: a verificação ou 
constatação de atos e fatos da administração; o juízo de legalidade e de 
mérito, considerando os princípios da legitimidade, economicidade, 
razoabilidade e moralidade, e a orientação pedagógica de caráter preventi-
vo ou da eventual providência a ser adotada pela administração. 

Cabe ao Tribunal de Contas, através do seu corpo funcional per-
tinente a essa atividade, orientar seus jurisdicionados a respeito da apli-
cação das normas relativas à administração financeira, contábil, orça-
mentária e patrimonial, sem prejuízo da fiscalização prevista em lei e no 
seu regimento. 
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O Tribunal de Contas deverá manter os três Poderes informados 
das irregularidades e ilegalidades apuradas, ensejando a adoção de medidas 
saneadoras com vistas a evitar ou reduzir o dano à Administração Pública, 
aplicando aos responsáveis as sanções previstas em lei e no regimento do 
Órgão. 

O controle externo da administração pública será exercido em to-
dos os níveis, inclusive pelo acompanhamento da execução dos progra-
mas, projetos e atividades e da movimentação de recursos orçamentários 
e extra-orçamentários, compreendidos os fundos especiais ou de natureza 
contábil, com a finalidade de avaliar os resultados quanto aos aspectos 
anteriormente mencionados. 

O plano estratégico do TCE para o período 2004-2007 compõe-
se de quatro programas institucionais: Programa de Apreciação, Julga-
mento e Divulgação dos Resultados do Controle Externo; Programa de 
Auditoria e Fiscalização; Programa de Desenvolvimento e Suporte 
Institucional do TCE e do Centro de Estudos e Desenvolvimento de 
Tecnologias para Auditoria — CEDASC e Programa de Apoio Adminis-
trativo às Atividades do TCE e do CEDASC. 

Tais programas subsidiaram a elaboração da proposta do Plano 
Plurianual deste Tribunal para o período 2004-2007, incorporada ao PPA 
2004-2007 da administração pública estadual. 

Nesse contexto, cita-se adiante o negócio, missão e visão de futuro 
da Instituição: 

> Negócio: Controle externo da administração pública e da gestão dos 
recursos públicos estaduais. 

> Missão: Contribuir para a conformidade e desempenho da gestão 
dos recursos públicos e o efetivo resultado das ações governamentais, 
cumprindo integralmente as competências constitucionais e legais que 
lhe foram cometidas, atendendo às expectativas da sociedade e do 
Poder Legislativo em relação ao controle externo sob sua responsabi-
lidade e elevando os níveis de eficiência e eficácia das suas atividades. 
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> Visão de futuro: Ser instituição de excelência no controle externo e 
contribuir para o aperfeiçoamento da administração pública e 
efetividade das políticas governamentais. 

Com base na Lei Estadual n.° 7.879/2001, que dispõe sobre as 
diretrizes de administração de pessoal e dá outras providências, foi insti-
tuída a gratificação de produtividade, destinada a remunerar os servidores 
integrantes dos quadros de pessoal permanente, suplementar e de provi-
mento temporário do Tribunal, objetivando maior envolvimento e efici-
ência nos trabalhos realizados, mediante aplicação de sistema de avaliação 
semestral que contemple o desempenho individual e coletivo, com vistas 
à avaliação de cada servidor, bem como do grau de alcance das metas 
estabelecidas pelas unidades nos respectivos planos operacionais. 

Cabe ressaltar que constitui uma preocupação da Instituição a ma-
nutenção de um programa de formação, capacitação e reciclagem dos re-
cursos humanos, de modo a prepará-los, também, para os desafios da era 
informacional, que exige, claramente, um novo perfil profissional. 

O programa de capacitação envolve a participação de universida-
des, faculdades, fundações e entes da administração pública estadual e 
federal, além de empresas e profissionais que atuam na área, objetivando 
utilizar sua capacidade e competência técnica. 

São oferecidos cursos de pós-graduação, abrangendo especialização 
e mestrado, bem como cursos realizados pelo próprio órgão, por inter-
médio do Centro de Treinamento e Estudos Interdisciplinares para o 
Controle Externo — CEICE, que promove cursos de curta duração refe-
rentes à capacitação e desenvolvimento profissional, além de seminários e 
palestras. Por fim, também são disponibilizados aos servidores do TCE a 
participação em eventos promovidos por outras instituições. 

Por outro lado, no que conceme aos aspectos conceituais sobre cul-
tura organizacional, tal expressão e estudos referentes a essa área começaram 
a surgir, na Ciência Administrativa, em meados da década de 1960, princi-
palmente nos Estados Unidos. No Brasil, somente no final da década de 
80, as pesquisas sobre o tema ganharam um incremento significativo. 
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A citada expressão, na medida em que estudos foram desenvolvi-
dos, se popularizou, passando a ter o sentido que tem hoje, indicando um 
novo campo de interesse teórico dentro da administração e das organiza-
ções. A partir daí começa-se a reconhecer que a cultura de uma organiza-
ção é uma variável importante, podendo funcionar tanto como 
complicadora quanto como aliada na implementação e adoção de novas 
políticas administrativas, podendo afetar o desempenho da organização. 

A "consagração" acadêmica do conceito de cultura organizacional 
ocorreu no início da década de 80, quando congressos, seminários e 
simpósios de administração de empresas passaram a incluir em seus pro-
gramas o tema da cultura organizacional (BARBOSA, 1999). 

Nos últimos anos, tem aumentado consideravelmente o número 
de pesquisas sobre o tema cultura organizacional, conduzidas mediante os 
mais diversos enfoques teórico-metodológicos. Com  propostas mais bem 
elaboradas, procurando assumir a postura de antropólogo, outros pesqui-
sadores se aproximam do tema, questionando-se a respeito do universo 
simbólico das organizações (FLEURY, 1996, apud QUEIROZ, 2002). 
Nessa linha de estudos direcionou-se a proposta desta pesquisa, conside-
rando que a cultura organizacional é constituída de valores, normas, ati-
tudes e comportamentos resultantes de uma experiência coletiva, e com-
partilhados pelos membros da organização. 

O conhecimento da cultura de uma organização estatal é uma vari-
ável importante, no sentido de subsidiar a formulação de políticas admi-
nistrativas gerenciais e institucionais, que podem contribuir para o de-
sempenho de atividades com maior eficiência e qualidade na consecução 
de seus objetivos e realização de suas metas. 

A análise cultural contribui para o entendimento da dinâmica espe-
cífica externa e interna de uma instituição, sua identidade organizacional e 
o seu modelo de relações sociais e políticas. Os pressupostos básicos, os 
costumes, as crenças, os valores, bem como os artefatos que caracterizam 
a cultura de uma organização, trazem sempre, de alguma forma, a marca 
de seus correspondentes na cultura nacional. 
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Para Motta (1997), a variação cultural refere-se principalmente às 
diferenças de hábitos e comportamentos de uma sociedade em relação à 
outra. Contudo, a grande questão encontra-se no modo pelo qual o com-
portamento das organizações varia culturalmente. O estudo da cultura de 
organizações, públicas ou não, pressupõe, portanto, estudar a cultura da 
sociedade onde estão inseridas, principalmente, neste artigo, com relação 
aos aspectos comportamentais, envolvendo a compreensão de caracterís-
ticas comportamentais do indivíduo, dos atores sociais. 

Os estudos sobre o caráter brasileiro não são muitos. Essa é uma 
área pouco aprofundada, acrescendo-se ainda a dificuldade de identificar 
um caráter nacional, em virtude das diferenças regionais tão evidentes. 

Este artigo, não obstante reconhecer tal dificuldade, visualiza a cul-
tura brasileira enfocando algumas características que formam o caráter 
brasileiro e se relacionam com o problema da pesquisa. 

No interesse pelo estudo concernente às questões relacionadas ao 
vínculo existente entre o trabalhador e sua organização, é necessário 
explicitar que, para Borges-Andrade e Pilar' (apud QUEIROZ, 2002), 
além das teorias motivacionais, surgiram e consolidaram-se tradições de 
pesquisa sobre constructos específicos, que foram tomados para predi-
zer o comportamento do trabalhador. Entre eles, os mais estudados são 
os constructos de satisfação e de comprometimento no trabalho, reco-
nhecendo-se que, para a compreensão do comportamento humano no 
trabalho, o estudo do comprometimento tem vantagens sobre o de sa-
tisfação, por ser ele uma medida mais estável. Na verdade, reconhece-se 
o fracasso do construct° satisfação, enquanto se afirma que o compro-
metimento poderá vir a ser um melhor preditor de aspectos compor-
tamentais no contexto do trabalho, tais como: rotatividade, absenteísmo 
e desempenho 

Na busca do entendimento da questão do comprometimento há 
que se considerar a complexidade existente nas organizações e nas pessoas. 
Compreender organizações, suas culturas e as características socioeconi5-
micas do país pressupõe compreender pessoas. 
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O comprometimento organizacional é um vínculo que tem sido 

estudado, tanto em entidades públicas quanto privadas, com o objetivo 

de encontrar resultados que expliquem os níveis de comprometimento 

do indivíduo com sua organização. 

Para Mowday e colaboradores (apud BASTOS, 1993, p. 53): 

Quer positivas, quer negativas, as evidências do 
impacto que a intensidade deste vínculo gera nos 
próprios indivíduos, nas organizações e na socie-
dade como um todo, explica o crescente interesse 
científico em estudá-lo. Esse interesse é amplia-
do pela constatação de que mudanças sócio-eco-
nômicas, tecnológicas e culturais em andamento 
têm enfraquecido a intensidade do vínculo indi-
víduo-organização. 

Pesquisas sobre comprometimento organizacional encontram-se, 
de certa forma, fragmentadas em diferentes abordagens do fenômeno. 
Muitos autores propuseram definições e instrumentos para avaliar o com-
prometimento organizacional. 

Meyer e Allen, segundo Medeiros e Enders (1998), revisaram a 
literatura sobre comprometimento em 1991 e conceitualizaram três com-
ponentes na definição de comprometimento organizacional: afetivo, ins-
trumental e normativo, conforme discriminado respectivamente a seguir: 

Comprometimento Afetivo 

É o tipo de comprometimento entendido como um apego "affec-
tive", ou afetivo, com a organização. Nesse caso, os empregados perma-
necem nela porque assim o querem. Registra-se a presença de sentimentos 
como identificação pessoal com a organização, lealdade e capacidade de 

sentir os problemas da entidade como se fossem próprios. 
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Comprometimento Instrumental 

É o tipo de comprometimento percebido como custos associados 
à possibilidade de deixar a organização, chamado de "continuance" e que 
se trata como instrumental. Nele, percebe-se o receio que os indivíduos 
têm de deixar a instituição, por considerar a possibilidade de terem a vida 
pessoal desestruturada em virtude da existência de poucas alternativas de 
colocação fora da organização. 

Comprometimento Normativo 

Aqui, o comprometimento é considerado como uma obrigação de 
permanecer na organização, denominado de "obligation" e depois 
reconceituado como "normative" e chamado, no final, de normativo. O 
sentimento predominante nesse tipo de vínculo relaciona-se à permanên-
cia do empregado devido a fatores como obrigação moral, culpa em dei-
xar a instituição mesmo com vantagem pessoal e necessidade de retribuir 
aquilo que ele considera ter recebido da entidade. 

Cabe reconhecer a dificuldade teórico-metodológica existente na 
realização de pesquisas nessa área do conhecimento. Bastos (1993, p.59) 
afirma que: 

As criticas entre as abordagens é extensa, especi-
almente em relação ao enfoque dominante pro-
posto por Mowday e colaboradores. O caminho 
mais adotado tem sido o de formular uma tipolo-
gia de comprometimentos, como fazem Allen e 
Meyer, com cada enfoque teórico sendo tomado 
como uma modalidade de comprometimento. 

O artigo relata o processo de construção de um conhecimento, 
demonstrando o tipo predominante e as características do comprometi-
mento organizacional dos servidores da área em estudo, considerando-se 
o resultado da tabulação dos dados obtidos nas respostas apresentadas nos 
questionários, e informações relativas à observação e entrevistas informais 
realizadas. 
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É importante reconhecer que o questionário utilizado foi validado 
para a realidade cultural brasileira, através de um estudo realizado pelos 
pesquisadores Medeiros e Enders, "Validação do modelo de conceitua-
lização dos três componentes do comprometimento organizacional — 
Meyer e Allen, 1991". 

Resultado e discussão 

Conforme mencionado anteriormente, buscou-se estudar o tipo 
predominante e as características do comprometimento organizacional 
apresentado por servidores do Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
pertencentes à área de controle externo. Essa atividade caracteriza-se por 
desenvolver a realização de auditorias, sendo a atividade finalística do 
Órgão. A carreira de controle externo, no momento em que o estudo foi 
realizado, era composta por um total de 415 servidores, distribuídos da 
seguinte forma: 30 auditores, 193 técnicos de controle externo e 192 
agentes de controle externo. Para os cargos de auditor e técnico a forma-
ção requerida é nível superior, enquanto que para o de agente é nível mé-
dio. Desse total, 10 técnicos e 05 agentes encontravam-se em uso de li-
cença ou à disposição de outros órgãos públicos. Dessa forma, o universo 
estudado totalizou 400 servidores, constituído por 30 auditores, 183 téc-
nicos e 187 agentes de controle externo. 

Foram distribuídos, então, todos os questionários destinados ao 
universo da pesquisa, sendo que dos questionários entregues, 148 
retornaram respondidos, o equivalente a 37% do público-alvo, confor-
me demonstrado na tabela a seguir. 
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Tabela 1 — Questionários Distribuídos x Questionários 
Respondidos 

Cargo Número de 
Servidores 

Questionários 
Distribuídos (A) 

Questionários 
Recebidos (B) 

% 
(B/A) 

Auditor 30 30 13 43,33 

Técnico 183 183 75 40,98 

Agente 187 187 60 32,09 

Total 400 400 	i  148 37,00 

Fonte: Resultado da pesquisa (Elaboração própria). 

Cabe considerar que a análise dos dados, em face da quantidade de 
148 questionários obtidos na pesquisa, encontra representatividade, fun-
damenta-se e obtém sua validação, ao admitir como pressuposto a teoria 
relacionada ao estabelecimento de tamanhos mínimos de amostras, ex-
posta por Parker e Rea (2000, p. 129) a seguir transcrita: 

[...] fato lógico de que são necessárias menos en-
trevistas de uma população muito pequena para 
que ela seja adequadamente representada pela 
amostra [...] em resumo, o pesquisador nunca irá 
exigir uma amostra superior a 50% da população 
total por ela representada. Esta regra é particu-
larmente importante quando é necessário realizar 
pesquisas internas em organizações com uma po-
pulação pequena. Exemplos dessas pesquisas são 
as de satisfação dos funcionários e as avaliações de 
desempenho no trabalho. 

Ainda que o constructo objeto desta análise seja o comprometi-
mento organizacional, deve-se reconhecer sua semelhança conceituai e 
identidade epistemológica com aqueles citados pelos pesquisadores. Nas 
tabelas a seguir, são apresentados os resultados referentes às características 
da amostra pesquisada: 
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Tabela 2 — Faixa Etária 

Idade Quantidade °h 

Até 35 anos 36 24,32 

35 a 45 anos 57 38,51 

45 a 55 anos 50 33,79 

55 a 65 anos 5 3,38 

Total 148 100,00 
Fonte: Resultado da pesquisa (Elaboração pr6pria). 

Tabela 3 — Sexo 

Sexo Quantidade wo 

Masculino 82 55,41 

Feminino 66 44,59 

Total 148 100,00 

Fonte: Resultado da pesquisa (Elaboração p ópria). 

Tabela 4 — Grau de Escolaridade 

Escolaridade Quantidade To 

2° Grau 14 9,46 

3° Grau em curso 5 3,38 

Nível superior 44 29,73 

Especialização 68 45,94 

Mestrado 17 11,49 

Doutorado 0 0,00 

Total 	_ 	_ 148 100,00 
Fonte: Resultado da pesqui a (Elaboração própria). 
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Tabela 5 — Cargo Exercido 

Cargo Quantidade % 

Agente 60 40,54 

Técnico 75 50,68 

Auditor 13 8,78 

Total 148 100,00 
Fonte: Resultado da pesquisa (Elaboração própria). 

Tabela 6 — Tempo de Serviço Público 

Tempo de Serviço Quantidade % 

Até 5 anos 17 11,49 

5 a 10 anos 40 27,03 

10 a 15 anos 15 10,13 

15 a 20 anos 23 15,54 

20 a 25 anos 29 19,59 

Mais de 25 anos 24 16,22 

Total 148 100,00 
Fonte: Resultado da pesquisa (Elaboração própria). 

Conclui-se que as características principais da amostra examinada 
nesta pesquisa são: 

> a faixa etária predominante é de 35 a 45 anos, com 57 servidores, 
correspondente a 38,51%, vindo em segundo lugar a faixa de 45 a 55 
anos, com 50 servidores equivalente a 33,79%. Portanto, consideran-
do-se a faixa entre 35 e 55 anos, têm-se 72,30% da amostra pesquisada; 

> 82 servidores, correspondendo a 55,41%, pertencem ao sexo masculino 
e 66 servidores, equivalente a 44,59%, pertencem ao sexo feminino; 
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quanto à escolaridade, a maior parte dos servidores possuem curso de 
especialização, o que corresponde a 45,94% da amostra, destacando-
se, logo após, os servidores que possuem nível superior, equivalente a 
29,73%. Aqui, merece ser destacado que dos 60 agentes de controle 
externo, cargo para o qual a formação requerida é nível médio, 41 
possuem o nível superior, já que apenas 19 servidores possuem nível 
médio ou encontram-se cursando o 30 grau. Dentre aqueles que pos-
suem o nível superior, constata-se a existência de servidores com curso 
de especialização e/ou mestrado concluído ou em andamento. Tal fato 
revela a qualificação dessa categoria. Por outro lado, não há doutores 
na amostra pesquisada; 

em relação ao cargo exercido, a amostra constitui-se de 75 técnicos, 60 
agentes e 13 auditores de controle externo, correspondendo, respecti-
vamente, a 50,68%, 40,54% e 8,78%. Cabe destacar que, conside-
rando o universo da pesquisa, 43,33% dos auditores, 40,98% dos 
técnicos e 32,09% dos agentes responderam aos questionários; 

quanto ao tempo de serviço, 40 servidores, correspondendo a 27,03% 
dos 148 servidores que responderam ao questionário, possuem de 5 a 
10 anos de serviço público, seguido por 29 servidores, 19,59%, que 
possuem de 20 a 25 anos. 

Tendo em foco a abordagem consagrada por Meyer e Allen, são 
apresentados, a seguir, os resultados da tabulação dos dados obtidos atra-
vés da aplicação do citado questionário adequado para medir o compro-
metimento organizacional nas três dimensões: afetiva, instrumental e 
normativa, contemplando treze indicadores, sendo cinco relacionados ao 
comprometimento afetivo, quatro ao comprometimento instrumental e 
quatro à dimensão de comprometimento normativo. 

Resultados da Análise dos Indicadores do Comprometimento 
Afetivo 

Analisando-se os resultados, pode-se afirmar que o tipo de com-
prometimento afetivo foi o que se encontrou mais presente no vínculo 
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existente entre os servidores e a organização, uma vez que os indicadores 
desse tipo de comprometimento apresentaram resultados mais expressi-
vos quando comparados com os indicadores de comprometimento ins-
trumental e normativo. Tal conclusão encontra fundamento nos resulta-
dos obtidos, revelando que: 

> 93,24% afirmaram que a organização merecia sua lealdade. Aqui vale 
registrar que dos 148 servidores apenas 10 deles discordaram; 

Gráfico 1 — Lealdade à Organização 
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Fonte: Resultado da pesquisa (elaboração própria) 

»: 89,86% afirmaram que a organização possuía um imenso significado 
pessoal para eles. Aqui se registra que dos 148 servidores apenas 15 
deles discordaram; 

Gráfico 2 — Significado Pessoal 
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Concordo 

Beioncarclo Totalmente 

Fonte: Resultado da pesquisa (elaboração própria) 

> 80,41% desses servidores afirmaram que ficar na organização era na 
realidade uma necessidade tanto quanto um desejo; 
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Gráfico 3 — Permanência na Organização 
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Fonte: Resultado da pesquisa (elaboração própria) 

> 76,35% afirmaram que realmente sentiam os problemas da organiza-
ção como se fossem seus; 

Gráfico 4 — Identificação com os Problemas Organizacionais 
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3% 
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Fonte: Resultado da pesquisa (elaboração própria) 

> 68,24% afirmaram que seriam muito felizes se dedicassem o resto de 
sua carreira à organização. 
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Gráfico 5 — Dedicação Definitiva à Organização 
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Fonte: Resultado da pesquisa (elaboração própria) 

Os altos índices encontrados em relação às cinco afirmativas con-
firmam a conceitualização do componente afetivo considerado por Meyer 
e Allen (1991), segundo Medeiros e Enders (1998), como um compo-
nente do comprometimento que se revela como um apego (afetividade) à 
organização, demonstrando que os empregados permanecem na organi-
zação porque assim o querem. 

Resultados da Análise dos Indicadores do Comprometimento 
Normativo 

O resultado significativo encontrado na resposta relativa a um dos 
quatro indicadores de comprometimento normativo, em que todos são 
demonstrados a seguir, permite considerar a presença do comprometi-
mento normativo, porém com representatividade muito menor que o 
afetivo, uma vez que os outros três indicadores não apresentaram índices 
que mereçam consideração. Os gráficos a seguir apresentados revelam tal 
situação: 

> 78,38% dos servidores afirmaram que devem muito ao Tribunal de 
Contas; 
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Gráfico 6 — Gratidão ao Órgão 
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Fonte: Resultado da pesquisa (elaboração própria) 

> 35,81% dos servidores afirmaram que não deixariam o Órgão, porque 
têm uma obrigação moral com as pessoas do Tribunal; 

Gráfico 7 — Obrigação Moral com o Grupo de Trabalho 
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Fonte: Resultado da pesquisa (elaboração própria) 

> 28,38% dos servidores afirmaram que se sentiriam culpados se deixas-
sem a organização; 
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Gráfico 8 — Culpa em Deixar a Organização 

Fonte: Resultado da pesquisa (elaboração própria) 

> 25,01% dos servidores afirmaram que, mesmo sendo vantagem para 
eles, não seria certo deixar a organização. 

Gráfico 9 — Deixar o TCE Mesmo com Vantagem 
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Fonte: Resultado da pesquisa (elaboração própria) 

Resultados da Análise dos Indicadores do Comprometimento Ins-
trumental 

Meyer e Allen (1991), segundo Medeiros e Enders (1998), consi-
deram que empregados cuja ligação com a empresa se baseia no compro-
metimento instrumental, continuam na empresa porque precisam. É o 
tipo de comprometimento que os autores relacionam a custos associados 
à possibilidade de deixar a organização e chamam de "continuance". 
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Esse tipo de comprometimento se apresentou entre os servidores 
do Tribunal de Contas, de forma menos intensa que o afetivo, conforme 
se pode observar através das respostas aos indicadores descritos a seguir: 

> 59,46% dos servidores afirmaram que, embora eles decidissem, seria 
muito difícil deixar o Tribunal; 

Gráfico 10 — Dificuldade em Deixar o órgão 
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Fonte: Resultado da pesquisa (elaboração própria) 

58,79% dos servidores afirmaram que uma das poucas conseqüências 
resultantes da possibilidade de deixar a organização seria a escassez de 
alternativas imediatas; 

Gráfico 11 — Escassez de Alternativas Imediatas 
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Fonte: Resultado da pesquisa (elaboração própria) 
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> 58,78% dos servidores afirmaram que, se decidissem deixar o TCE, 
suas vidas ficariam bastante desestruturadas; 

Gráfico 12 — Desestruturação da Vida Pessoal Saindo do TCE 
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Fonte: Resultado da pesquisa (elaboração própria) 

> 38,51% dos servidores afirmaram que teriam poucas alternativas se 
deixassem o Tribunal. 

Gráfico 13 — Quantidade de Alternativas de Trabalho fora do 
órgão 
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Fonte: Resultado da pesquisa (elaboração própria) 

A pesquisa também avaliou o grau de satisfação com a organização 
e atrativos de uma entidade privada. Pode-se considerar positiva a avalia-
ção do grau de satisfação dos empregados, tendo em vista que 63,51% 
encontravam-se satisfeitos por trabalhar na organização, ao tempo em 
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que 25,68% não revelaram satisfação ou insatisfação e apenas 10,81% 
encontravam-se insatisfeitos em trabalhar no TCE. Cabe ressaltar, como 
informação importante, que somente três dos 148 servidores declararam 
estar extremamente insatisfeitos. Tal situação é apresentada no gráfico a 
seguir: 

Gráfico 14 — Grau de Satisfação 
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Fonte: Resultado da pesquisa (elaboração própria) 

Quanto à questão relativa às características mais importantes que 
uma entidade privada deveria ter para que eles pudessem escolhê-la como 
local de trabalho, os servidores assim se manifestaram: 

75,00% sentir-se-iam atraídos por uma empresa que pagasse um salá-
rio melhor; 

72,97% escolheriam uma empresa que oferecesse melhores condições 
de realização profissional; 

39,19% manifestaram-se a favor de um melhor plano de carreira; 

37,16% trabalhariam em uma organização que oferecesse amplas opor-
tunidades de treinamento; 

35,14% escolheriam uma empresa com melhores planos de aposenta-
doria e saúde; 

20,27% optariam por uma organização que tivesse um bom conceito; 

12,84% optariam por uma entidade que proporcionasse maiores opor-
tunidades de informação; 

> 11,49% expressaram outras alternativas. 
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Gráfico 15 — Principais Características de uma Entidade Privada 

Oen. 

11.4•••••t 

Fonte: Resultado da pesquisa (elaboração própria) 

Destaca-se a seguir, de forma global, a análise dos resultados dos 
dados obtidos na pesquisa, à luz das teorias estudadas. 

Quanto ao tipo de comprometimento afetivo: 93,24% dos servi-
dores afirmaram sua lealdade à organização; 89,86% reconheceram no 
órgão um imenso significado pessoal, enquanto 76,35% afirmaram sen-
tir os problemas da organização como se fossem seus. Nesse contexto, 
cabe aqui a reafirmação do conceito de comprometimento estabelecido 
por Bastos (apud QUEIROZ, 2002, p. 12), em que se registra o caráter 
disposicional do comprometimento, envolvendo um conjunto de ações 
e sentimentos do indivíduo em relação a sua organização: 

Como uma disposição, comprometimento é usa-
do para descrever não só ações, mas o próprio in-
divíduo, é assim tomado como um estado, carac-
terizado por sentimentos ou reações afetivas tais 
como lealdade em relação a algo. Comprometi-
mento é usado ainda como uma propensão à ação, 
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de se comportar de determinada forma, de ser 
um indivíduo disposto a agir. 

No tocante ao comprometimento normativo, 78,38% dos servi-
dores afirmaram que devem muito ao Tribunal. Com  isso, deve-se consi-
derar, de certa forma, o conceito estabelecido por Meyer e Allen (1991), 
segundo Medeiros e Enders (1998), no qual o comprometimento é con-
siderado como uma obrigação de permanecer na organização, onde os 
empregados sentem que devem ficar na Instituição. Não obstante, ainda 
que se registre tal índice, esta pesquisa não credencia a conclusão pela 
presença desse tipo de comprometimento, tendo em vista os resultados 
apresentados pelos outros índices do mesmo tipo de comprometimento. 

Vale ressaltar que os valores explícitos nas afirmativas feitas por 
25,01% dos servidores, de que não seria certo deixar o TCE mesmo com 
vantagem pessoal e por 89,86% de que a organização possuía um imenso 
significado pessoal para eles, merecem que se considere o contraste exis-
tente com a afirmação feita por Dante Moreira Leite (apud QUEIROZ, 
2002), ao explicitar que, dentre outras, as características coletivas do bra-
sileiro são a despreocupação com os aspectos morais da vida e a procura 
de riqueza rápida. 

Quanto ao tipo de comprometimento instrumental, registra-se, 
pelos resultados obtidos através dos indicadores, que se apresentou de 
forma menos intensa que o afetivo, contrariando, dessa forma, conclu-
sões feitas em estudos sobre o mesmo tema e público-alvo constituído, 
também, por servidores públicos. 

De acordo com as respostas obtidas quanto às questões a respeito 
de comprometimento organizacional, como se confirma na análise dos 
gráficos, pode-se reconhecer que o TCE possui um quadro funcional iden-
tificado com os objetivos e valores da organização, comprometido com a 
Instituição, o que se constitui num potencial ativo para a entidade. 

Quanto à avaliação do grau de satisfação, apesar de teóricos reco-
nhecerem o fracasso do constructo satisfação e afirmarem que compro-
metimento poderá vir a ser um melhor preditor de vários aspectos 
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comportamentais no contexto do trabalho, pode-se considerar como in-
formação importante para a organização o fato de 63,51% dos seus servi-
dores se declararem satisfeitos por trabalhar na entidade e apenas 10,81% 
se encontrarem insatisfeitos. 

Analisando a questão relativa às características mais importantes de 
uma empresa privada, o aspecto interessante a ser registrado aqui é o fato 
de, apesar da predominância revelada do comprometimento afetivo, a 
maior parte dos servidores demonstram insatisfação quanto à remunera-
ção percebida, tendo em vista que 75% escolheriam uma empresa que 
pagasse um salário maior. 

Conclusão 

Tais considerações são estruturadas de acordo com a afirmativa de 
Vieira (1999, p.44): "[...] deve haver consistência entre o objetivo pro-
posto e a conclusão alcançada". 

Este trabalho credenciou o tipo de comprometimento afetivo como 
predominante, superando os resultados dos tipos de comprometimento 
normativo e instrumental entre os servidores do TCE, em que: 93,24% 
dos servidores afirmaram sua lealdade à organização, ao tempo em que 
89,86% reconheceram no órgão um imenso significado pessoal para si 
mesmos. 

Em relação ao comprometimento normativo, a pesquisa revelou 
que 78,38% dos servidores afirmaram que deviam muito ao Tribunal. 
Não obstante, os demais indicadores referentes a esse tipo de comprome-
timento não demonstraram sua efetiva presença entre os servidores do 
TCE. 

Por outro lado, quanto ao tipo de comprometimento instrumen-
tal, registra-se que não se apresentou com a intensidade significativa. 

Cabe reconhecer que entidades públicas e, especialmente, o Tribu-
nal de Contas do Estado da Bahia poderão utilizar os resultados desta 
pesquisa como subsídios para (re)avaliação de políticas institucionais em 
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relação aos seus servidores. Além disso, necessário se faz registrar que a 

disponibilização das informações deste artigo poderá servir, também, como 
subsídio importante para aqueles interessados no estudo do comprometi-

mento organizacional. 

Por fim, as conclusões do estudo aqui apresentadas podem servir 

como referência para que pesquisas similares sejam realizadas em outras 
organizações públicas com o objetivo de trazer à luz considerações e/ou 
subsídios que possam ou não, aprofundando o estudo, ratificar as conclu-
sões deste trabalho, sem deixar de concordar com Aktouf (apud 
QUEIROZ, 2002), que a cultura é algo muito vasto e está inscrita pro-
fundamente nas estruturas sociais, na história, no inconsciente, na experi-

ência vivida. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE AUDITORIA INTERNA E 
AMBIENTAL NO CONTEXTO DA GESTÃO DAS 

ORGANIZAÇÕES 

Roberto Vasconcelos Prazeres 

Resumo 

Ao longo dos tempos, a gestão organizacional tem estado cada vez mais 
preocupada com as questões ambientais, tanto no setor privado, como 
no setor público, independentemente dos objetivos sociais das organiza-
ções. Ferramentas de apoio à gestão nessas questões constituem-se de fun-
damental importância para gestores comprometidos com a qualidade de 
vida em nosso planeta, em respeito às prioridades para o desenvolvimen-
to sustentável, que variam de acordo com as necessidades e oportunidades 
de cada região. É importante ressaltar que essas ferramentas, na condição 
de instrumentos capazes de conferir a devida sustentação ao processo 
decisório, ainda se fazem bastante ausentes, e tais ausências certamente 
têm gerado carências no meio acadêmico e profissional. 

Palavras-chave: Auditoria Interna; Auditoria Ambiental; Gestão. 

' Técnico de Controle Externo, TCE-BA, Engenheiro Civil pela UCSAL, Especialista em 
Auditoria de Obras Públicas pela UFBA. 
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Introdução 

Saber sobre riscos, desvios e relação causal do processo decisório é 
preocupação atual de gestores comprometidos com os resultados. Por 
intermédio da pessoa do auditor interno, segundo TEIXEIRA (1989), a 
administração pode examinar e acompanhar todos os registros e opera-
ções da organização como um todo, ou departamento/setor em particu-
lar, de forma continuada. 

A auditoria interna, portanto, constitui-se em importante instru-
mento auxiliar da gestão de empreendimentos públicos e privados, pro-
curando mantê-la bem informada a respeito das suas múltiplas ativida-
des, mediante a elaboração e manutenção de sistemas de informações 
gerenciais segmentados em seus processos constitutivos, os quais, na for-
ma como são desenvolvidos, atribuem-lhe personalidade própria e carac-
terística. 

Todavia, com a crescente resistência da sociedade em relação aos 
impactos ambientais causados pelos empreendimentos, os administrado-
res públicos e privados têm sido cada vez mais cobrados no sentido de 
solucioná-los ou minimizá-los. Surge, então, a necessidade de controle de 
aspectos dos empreendimentos que interferem no meio ambiente. Daí, a 
necessidade da instituição de parâmetros e das auditorias ambientais para 
a verificação do seu cumprimento. 

Com esse entendimento, a auditoria se postula um instrumento 
capaz de propiciar o autoconhecimento da organização, em suas particu-
laridades operacionais. Ao contrário do que possa ser esperado, a audito-
ria jamais deverá se confundir com atividades de fiscalização ou consti-
tuir-se em instrumento de controle. 

A auditoria interna e ambiental deve, portanto se fazer presente no 
âmbito da gestão das organizações, municiando gerentes e tomadores de 
decisões com informações úteis sobre a gestão, processos de transforma-
ção e prestação de serviços. Torna-se pertinente a percepção de que o pro-
cesso decisório das instituições carece de mecanismos auxiliares de gestão, 
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em cujos trabalhos a auditoria se concentra em conformidade com as suas 
funções precípuas. 

Funções da Auditoria Interna 

A auditoria interna tem como propósito operacional auxiliar todos 
os membros da gestão no desempenho de suas funções e responsabilida-
des, de forma tal que os oriente para os seus êxitos gerenciais, atuando nos 
distintos e diversos setores da organização, propiciando-lhes uma visão 
completa e abrangente das diversas operações que podem ser submetidas 
a exame. 

Sendo assim, a auditoria interna constitui-se parte integrante das 
estruturas organizacionais, tendo funções específicas e independentes em 
cada setor distinto, abrangendo, segundo Teixeira (1995): 

exame, comprovação, análise, avaliação, recomendações, assessoria e 
informações relativas à estrutura da organização; 

análise dos fluxos operacionais, sistemas de processamento, registro e 
informações de dados contábeis, financeiros e operacionais; 

apreciação dos planos, orçamentos, diretrizes, normas, metas, objeti-
vos e regulamentos da empresa. 

A auditoria interna deve, portanto, possuir autoridade necessária 
para revisar todos os registros e documentos da empresa, bem como ava-
liar as suas políticas, planos, sistemas, procedimentos e técnicas. 

Dessa forma, as suas funções devem estar voltadas para sugerir aos 
gestores soluções para os problemas detectados, em vez de somente infor-
mar sobre a existência deles. 

No tocante às suas responsabilidades, deve a auditoria gozar de in-
dependência em relação às atividades que examina, de forma a possibilitar 
o desempenho das suas funções de maneira livre e objetiva. 

Deve tornar-se responsável pela exatidão das análises, apreciações, 
avaliações e informações que transmitir à gestão sobre as atividades então 
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examinadas, como também pelas declarações de opinião que expressar 
sobre o controle interno e o grau de exatidão, adequação e eficiência do 
desempenho da Empresa, nas áreas por ela examinadas. 

A responsabilidade da auditoria interna deve estar determinada pe-
las diretrizes administrativas da empresa e ser diretamente proporcional 
ao grau de independência com o qual atua. 

Em favor de sua independência não deve, contudo, envolver-se com 
a instalação de procedimentos, preparação de registros e demais atividades 
operacionais inerentes à gestão, que posteriormente virão a se tornar obje-
to de seu trabalho em respeito às normas usuais de auditoria que, segundo 
Teixeira (1989), podem estar configuradas nos seguintes grupos: 

Independência 

Competência profissional 

Escopo do trabalho 

Execução do trabalho de auditoria 

Administração da auditoria interna 

Destaca-se, portanto, a necessidade de se fazer aprofundamentos 
conceituais sobre a observância das normas, por ocasião do desenvolvi-
mento dos trabalhos de auditoria. 

Composição dos Trabalhos de Auditoria Interna 

Por intermédio da auditoria interna, a gestão pode examinar e acom-
panhar, em tempo integral, as operações da organização, relativas às ativi-
dades-fim e atividades-meio, de forma continuada, quanto aos preceitos 
conceituais da corporação projetada, conforme Drucker (1995) que ori-
enta, para a sua forma de atuação, distinta e independente dos trabalhos 
"terceirizados" da auditoria externa. 

Esses trabalhos, na opinião de Scantlebury (1986) devem estar fun-
damentados no desenvolvimento das quatro fases distintas, como se 
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apresentam abaixo, sem a necessidade de estabelecer limites rígidos entre 
elas. Contudo, cabe à auditoria definir, teoricamente, a área de correlação 
ou de separação, sempre que se fizer necessário. 

1. LEVANTAMENTO DA AUDITORIA: Fase durante a qual se deve-
rão identificar as áreas problemáticas que possam exigir uma revisão 
adicional no início dos trabalhos, e obter informações que serão úteis 
no planejamento e realização do trabalho posterior de revisão detalha-
da. Essas informações poderão estar classificadas segundo tipo, finali-
dade e abrangência em: 

Informações sobre aspectos gerais antecedentes: Destacam aspectos 
relevantes da atividade/setor, submetidos a exame, com o propósito 
de conferir à auditoria perspectivas sobre programas ou atividades 
importantes bem como aspectos-chave de áreas problemáticas ou 
suscetíveis de riscos. 

Informações sobre setores/atividades: Relacionam-se aos 
organogramas, manuais de procedimentos e descrições das funções e 
atribuições em geral. Explicitam como o setor/atividade está 
estruturado (a) e provido (a) de recursos humanos para executar os 
programas e atividades. 

Informações sobre os planos da organização: Reportam-se às áreas 
específicas do setor a ser auditado. Fundamentam os recursos alocados, 
as disponibilidades e expectativas de resultados. 

Informações sobre métodos operacionais: Destacam as políticas 
estabelecidas pela administração e observações in loco nos setores/ 
departamentos. Essas informações podem ser obtidas mediante ob-
servação dos relatórios da administração, revisão dos relatórios ante-
cedentes de auditoria e representação gráfica do fluxo de trabalho e 
da estrutura de controle administrativo — fluxograma. 

Informações sobre autoridade e responsabilidade: Reportam-se às in-
formações sobre as pessoas que detêm a autoridade na organização, 
de modo a propiciar a identificação de quem autoriza uma determi-
nada atividade que deverá estar submetida a exame. 
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PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DA AUDITORIA: Tor-
na-se indispensável a execução de um planejamento meticuloso e ante-
cipado dos fatores necessários e de suas contribuições para a obtenção 
das evidências necessárias à elaboração de relatórios úteis à administra-
ção. Durante a fase de planejamento, deverá ser priorizado o conteúdo 
do relatório, à medida que se procurar obter as evidências necessárias e 
indispensáveis à consecução dos objetivos de um exame eficiente sobre 
uma atividade, área e/ou setor. 

REALIZAÇÃO DA AUDITORIA: A auditoria deve realizar testes 
tão detalhados quanto mais complexas forem as naturezas dos regis-
tros formais e informais no âmbito da organização. Deve concentrar 
esforços no sentido de coletar evidências em categorias específicas, de 
tal forma que lhe permitam concluir sobre possíveis flutuações nos 
níveis de eficiência e eficácia na organização. 

Em conformidade com o objetivo da auditoria, o método da cole-
ta de evidências pode variar em função das características das atividades/ 
setores auditados. Scandebury (1986) ainda preceitua as quatro principais 
categorias de evidência utilizadas com freqüência pela auditoria interna: 

Evidência física — obtida mediante a observação direta do modo como 
as pessoas executam as atividades, das condições físicas e ambientais 
dos setores, entre outras; 

Evidência de testemunho — obtida através da coleta de dados através de 
pessoas que presenciaram fatos ou situações que o auditor não pôde 
observar; 

Evidência documental — obtida mediante o exame dos documentos 
pertinentes à questão submetida à auditoria; 

Evidência analítica — é a que a auditoria elabora através da coleta e tra-
tamento de dados para fundamentar sugestões e referendar a apresenta-
ção dos resultados que fará à gestão. 

É fundamental para o êxito da gestão que a auditoria obtenha evi-
dências úteis para respaldar as suas conclusões, sempre que criar ou de- 
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senvolver um método próprio de aferição. Durante o processo de coleta 
de evidências, deve o auditor manter um comportamento de isenção em 
relação aos fatos sobre os quais está trabalhando. 

Tal isenção deve se fazer mediante a adoção de uma postura "ética" 
no sentido de evitar emitir opiniões ou sugestões nessa etapa do trabalho, 
mesmo que solicitado pelos órgãos que esteja auditando. 

Essas evidências, para Cameron (1997), devem se constituir em 
valores éticos para os técnicos e gestores no âmbito da gestão pública, de 
modo a destacar os resultados qualitativos obtidos, e a possibilidade de 
uma explicação melhor para os seus resultados quantitativos. 

Portanto, para o êxito do processo de coleta dessas evidências, é 
imprescindível, ainda, que os auditores realmente possuam conhecimen-
tos técnicos com o devido domínio e propriedade dos objetos gerenciais 
(atividades e predicados da gestão) na forma como podem auditar. Com-
petência profissional, probidade e zelo tornam-se, por conseguinte, atri-
butos inquestionáveis e indispensáveis à pessoa do auditor. 

4. COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS: Os resultados alcançados 
mediante a realização dos trabalhos da auditoria interna deverão ser 
expressos na forma de relatórios. A auditoria interna deve estar consci-
ente da existência de riscos de comprometimento do seu trabalho du-
rante o preenchimento dos detalhes que compõem os relatórios, tais 
como: 

Ordem ilógica de apresentação — a auditoria deve estar atenta para 
que os relatórios contenham os dados coerentes e ordenados cro-
nologicamente, fazendo-se observar disposições legais ou exigênci-
as que servem de referencial para a avaliação dos resultados no se-
tor/área submetido (a) aos trabalhos da auditoria. 

Substituição de fatos por conclusões — as conclusões se constituem 
em parte fundamental do relatório do auditor, mas não devem subs-
tituir os fatos, pois o relatório deverá propiciar ao seu usuário fatos 
relevantes que possibilitem avaliar a situação e comprovar a lógica 
das conclusões do auditor. 
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c. Abuso no emprego de terminologia técnica— O auditor deve evitar 
ao máximo utilizar-se do jargão técnico da organização, pois é pro-
vável que se encontrem pessoas, na condição de usuários dos relató-
rios, não familiarizadas com a terminologia empregada, podendo 
vir a comprometer dessa forma a utilidade dos relatórios. 

Além do quê, na ausência de princípios que possam nortear o seu 
parecer (como os princípios para a auditoria contábil, assinalados por 
Teixeira (1994), o auditor deve procurar ratificar em bases concretas a 
fundamentação metodológica que conferiu sustentação ao seu trabalho — 
sempre que estabelecer um método de avaliação extracontábil — de forma 
que este não venha a ser comparado meramente a urna expressão irrelevante 
de simples opinião de um profissional. 

Estratificação Funcional da Auditoria Interna 

Os trabalhos da auditoria interna, em seus objetivos específicos, 
devem ser executados em observância às fases, como já apresentadas. Con-
tudo, é importante que, durante o cumprimento dessas fases, se observe a 
necessidade de estratificar os trabalhos em tantos elementos quantos fo-
rem necessários para possibilitar o melhor entendimento das atividades 
operacionais inerentes ao processo decisório na forma como deverão ser 
auditadas. 

Estratificar os trabalhos, nessa leitura, significa propiciar a criação 
de elementos operacionais inerentes à gestão da organização, na forma 
como podem estar disponíveis à percepção da auditoria interna para que 
esta possa chegar a evidências capazes de produzir, para o processo decisório 
da organização ora auditada, as informações necessárias e justificativas úteis 
para as suas recomendações. 

Essa estratificação encontra-se relacionada na forma de característi-
cas ou blocos estruturais, que, segundo Teixeira (1995), se configuram 
em: autoridade, meta, política, condição, efeito, procedimentos ou práti-
cas, causa, conclusão e recomendações. 
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1—Autoridade 

Diz respeito à autoridade ampla e geral da organização submetida a 
exame como, também à específica para a função, que se constitui em 
elemento de seu trabalho. É importante ressaltar a importância de se per-
ceberem os diferentes níveis de autoridade existentes na organização, in-
dependentemente do suporte legal ou institucional que a referenda. 

Mediante a percepção da autoridade delegada na empresa para uma 
determinada função, a auditoria poderá chegar a conclusões fundamenta-
das em evidências sobre o desenvolvimento dos trabalhos nesse setor, ou 
seja, a auditoria poderá identificar a(s) pessoa(s) autorizada(s) a realizar a 
atividade que poderá estar sendo examinada. 

2 — Meta 

Relaciona-se ao direcionamento da atividade examinada. Através 
do conhecimento desta, a auditoria poderá determinar os objetivos da 
entidade em um determinado setor, utilizando o mínimo de recursos 
possível, ou seja, avaliar o desempenho de uma atividade quanto à eficácia 
e eficiência. Em outras palavras, a auditoria deverá conhecer o que a ativi-
dade examinada está ou deveria estar tentando atingir. 

3 — Política 

A política da organização deve ser entendida na condição de orien-
tações técnicas emanadas de organismos superiores na hierarquia da orga-
nização, para a consecução das metas previamente estabelecidas por oca-
sião da elaboração de suas diretrizes. 

Normalmente a política da organização é expressa em termos ge-
rais, abrangendo a organização como um todo, cabendo aos procedimen-
tos detalhados a sua aplicação. A política é apresentada como um elemen-
to constitutivo das diretrizes e planos da organização. Identificar as políti-
cas da gestão, portanto, deve ser uma preocupação precipua da auditoria 
interna. 
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4 — Condição 

A condição deve estar diretamente relacionada com as metas 
estabelecidas no nível da organização. Deve possuir como objetivo especí-
fico descrever de forma sucinta a atuação e operacionalidade de todas as 
atividades na forma como elas buscam a eficácia do departamento/setor 
no sentido de atingir as suas metas. 

A condição deve, desse modo, fundamentar os relatórios do audi-
tor, construídos ao longo das fases componentes dos trabalhos, de manei-
ra a propiciar a geração de informações oportunas à administração sobre a 
consecução das metas estabelecidas e até que ponto estão sendo alcançadas. 

5 — Efeito 

Corresponde aos resultados obtidos na consecução das metas. No 
caso de estas não estarem sendo atingidas, cabe ao auditor explicitar a 
perda em valores monetários ou em eficácia, reforçando, dessa maneira, a 
condição, sempre que o efeito for relevante. 

O efeito torna-se importante para a percepção do auditor nas situ-
ações em que deseje ratificar a necessidade de a administração proceder a 
alterações nos procedimentos estabelecidos, com o objetivo de atingir as 
suas metas, conforme planejadas. 

6 — Procedimentos ou Práticas 

Correspondem às instruções emanadas da administração e dirigidas 
aos empregados, com o propósito de orientar os seus esforços para con-
cretizar as metas da organização. 

A auditoria interna deve examinar se os procedimentos ou práticas: 

São compatíveis com as metas estabelecidas; 

Dizem respeito à abrangência da atividade; 

Estão sendo observados, no cumprimento da atividade ou função. 
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7— Causa 

Expressa os motivos que tornam os procedimentos ou práticas efi-
cazes ou ineficazes à medida que as metas estabelecidas estão ou não sendo 
atingidas, com clareza e objetividade. 

Constitui-se em uma característica marcante dos trabalhos de audi-
toria interna, pois explicita, conforme o caso, o motivo pelo qual as me-
tas não foram alcançadas e sua oportuna correção poderá prevenir a rein-
cidência dos efeitos adversos que a auditoria evidenciará através de seus 
relatórios. 

8 — Conclusão 

Expressa de forma concisa o conteúdo do exame, devendo apresen-
tar, de forma estruturada, todas as observações do auditor no que diz 
respeito às metas, se estas foram ou não alcançadas, alertando o gestor 
para a necessidade de tomar providências que precisam ser implementadas, 
no intuito de sanar uma situação que possa se encontrar em 
desconformidade. 

É importante salientar que a conclusão não deve constituir-se em 
uma reapresentação das descobertas de auditoria (terminologia utilizada 
pelos auditores operacionais com o propósito de referenciar os resultados 
de seus trabalhos), mas em um argumento capaz de favorecer mudanças 
capazes de efetivar a consecução das metas estabelecidas pela alta adminis-
tração. Por essa razão, encontra-se reforçada a importância das evidências 
sobre os predicados da gestão no âmbito de seu processo decisório. 

Caso as metas pelos planos estratégicos e seus desdobramentos 
operacionais, para um órgão em particular ou para a organização como 
um todo, estejam sendo atingidas a contento, a conclusão deverá orientar 
para a manutenção das políticas, procedimentos ou práticas que resultem 
na consecução das metas desejadas. 
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9 — Recomendações 

A auditoria deve expressar para a gestão da organização, sugestões 
ou recomendações sobre as providências que deverão ou que poderão ser 
tomadas no processo decisório, de modo a viabilizar as mudanças neces-
sárias à concretização das metas, conforme estabelecidas. 

A auditoria deve, portanto, certificar-se de que as suas recomenda-
ções são viáveis e passíveis de aceitação pela administração, no nível apro-
priado, de modo a propiciar a validade e a plena aceitação de seus traba-
lhos, que deverão representar possibilidades para a otimização da gestão 
em função de seus objetivos operacionais e sociais junto ao contexto no 
qual se encontra inserida. 

Fundamentos da Auditoria Ambiental 

A gestão organizacional deve ser entendida em seu sentido holístico, 
de forma abrangente e sistêmica onde se façam presentes todos os 
predicados inerentes ao processo decisório das entidades, através do qual 
o gerenciamento ambiental possa ser percebido nas condições próprias de 
um componente imprescindível ao êxito de sua gestão e na abrangência 
de seu comprometimento com a qualidade de vida dos seres humanos. 
Segundo Dõbereiner (1997), o gerenciamento ambiental pode ser auxili-
ado pelos "pontos focais do meio ambiente", específicos para cada unida-
de ou atividade, no nível da gestão. 

Em função da inexistência, até então, de parâmetros capazes de con-
ferir sustentação à auditoria interna, numa abordagem que contemple 
com profundidade questões de natureza ecológica, no que diz respeito à 
metodologia segundo a qual ela venha a se firmar na condição de elemen-
to auxiliar da gestão organizacional em seu contexto global, torna-se ne-
cessário o estabelecimento de diretrizes e metas específicas para o escopo 
dos trabalhos da auditoria ambiental. 

Portanto, a auditoria interna deverá experimentar o seu desdobra-
mento para mais esta importante atividade: a auditoria ambiental, que, 

284 	 Revista Gesto Pública e Controle. v. 1, n. 2, ago./2006 



no escopo de seus trabalhos, deve envolver toda a gama de particularida-
des inerentes aos aspectos ecológicos, econômicos, políticos e sociais, de 
forma integrada e dissociada dos predicados fiscais inerentes tão somente 
às questões tributárias e legalistas da gestão. 

Pressupõe-se que a metodologia segundo a qual a auditoria interna 
se desenvolve nas organizações plurais, em sua modalidade operacional 
(extra-contábil), sirva melhor para sustentar a implantação e o desenvol-
vimento da auditoria interna em sua modalidade ambiental nos organis-
mos públicos, na forma como preceitua o estudo. Convém observar e 
ratificar o fato de que a abordagem quantitativa inerente à auditoria inter-
na em sua modalidade financeiro-contábil — ou de observância — em fim-
çáo de seu pragmatismo em torno de questões fiscais, pouco contribui 
para o desenvolvimento da abordagem qualitativa que fundamenta as ca-
racterísticas próprias que devem consubstanciar a auditoria ambiental em 
suas particularidades comportamentais. 

Deve ser observado, contudo, que os elementos constitutivos da 
auditoria ambiental deverão se moldar às devidas reduções sociológicas e 
tecnológicas, como preconiza Ramos (1965), em função das característi-
cas da avaliação quanto à potencialidade de riscos a que a gerência pode 
estar sujeita, quando da sua atividade decisória. Essas reduções poderão se 
fazer necessárias sempre que os predicados operacionais da auditoria inter-
na forem de encontro aos componentes qualitativos e comportamentais 
da gestão ambiental, cuja subjetividade deve ser priorizada. 

É importante ressaltar que a ênfase dos trabalhos da auditoria 
ambiental deve se fazer, no nível da gestão, em prol da eficácia e eficiência 
do processo decisório, independentemente de qualquer compromisso com 
a obtenção de certificação. A certificação ou selagem, por sua vez, deve 
acontecer de forma conseqüente ao êxito da gestão, ao contrário do que se 
possa perceber sobre uma necessidade às vezes "concebida" pelas forças de 
mercado, que orientam para a obtenção de selos ou certificados como 
objetivos operacionais da gestão. 

Em seus planos e procedimentos, a gestão deverá observar, contu-
do, em termos de referenciais para orientar o processo decisório, os pressu- 
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postos da BS 7750 — Specification for Environmental Management 
Systems — que fundamentam a série IS O 14000, que, em seus 
constitutivos operacionais, reproduz as normas orientadoras para a gestão 
ambiental apoiada nos conceitos da gestão da qualidade, conforme defi-
nidos na Norma BS 5750, que deu origem à série de normas internacio-
nais —150 9000. 

A gestão organizacional tem buscado, ao longo dos tempos, o de-
senvolvimento e a implementação de políticas de planejamento de ges-
tão, com ênfase na gestão de componentes ambientais, em função do 
acréscimo da entropia negativa nos sistemas organizacionais. 

Araújo (1992) diz que esse fato compromete seriamente as condi-
ções ambientais em decorrência da reprodução sistemática de impactos 
ambientais nocivos à qualidade de vida. 

Nesse nível de inquietação, o processo decisório de empresas públi-
cas e privadas busca, junto aos sistemas de gestão organizacional, a título 
de empréstimo, ferramentas que possam ser úteis ao processo decisório 
quanto à potencialidade de riscos de suas atividades. Porém, na maioria 
das vezes, eles contemplam tão-somente os pressupostos quantitativos, 
inerentes às abordagens financeiras e econômicas da gestão, indo de en-
contro às proposições concebidas pela BS 8800, que orienta da seguinte 
forma: a avaliação sobre risco de uma situação ou atividade deve envolver 
aspectos legais, sócioeconômicos, de meio ambiente e de qualidade, den-
tre outros. 

É importante salientar, ainda, que as ferramentas de gestão usuais, 
quase sempre fundamentadas em referenciais ultrapassados, ainda se en-
contram muito distantes das particularidades qualitativas que revestem os 
elementos de gestão, com as características de variáveis ambientais, em 
suas configurações ecológicas, econômicas e sociais. 

Com essa percepção e sensibilidade, surge, então, a auditoria 
ambiental na condição de precursora de uma abordagem qualitativa da 
gestão organizacional, inserindo os pressupostos ecológicos nos diversos 

286 	 Revista Gestão Pública e Controle. v. I, n. 2, ago./2006 



instrumentos gerenciais que fundamentam os mecanismos usuais de apoio 
ao processo decisório em sua abrangência gerencial. 

É importante ressaltar que, em suas características operacionais, a 
auditoria ambiental sente ainda enorme resistência de gestores e acadêmi-
cos. Estes valorizam mais a abordagem quantitativo-monetarista explícita 
da auditoria interna financeira, em detrimento da grande contribuição da 
abordagem de natureza qualitativo-comportamental que reveste as ativi-
dades inerentes à auditoria ambiental. 

Torna-se oportuno trabalhar o redirecionamento da ótica gerencial 
para os componentes mais subjetivos da gestão, na forma como podem 
ser contemplados pelos trabalhos da auditoria interna em sua modalidade 
ambiental, em função de seus objetivos gerais. 

Objetivos da Auditoria Ambiental 

Na condição de instrumento auxiliar da gestão organizacional, a 
auditoria interna, em sua modalidade ambiental, deve apresentar objeti-
vos gerais que sejam capazes de vislumbrar a possibilidade de contribuir 
de forma efetiva para a consecução dos objetivos operacionais das entida-
des, garantindo a eficácia da gestão. Esses objetivos gerais, segundo Perrone 
(1996), devem ser descritos como: 

Verificação do atendimento a regulamentos ambientais; 

Prevenção de processos e ações judiciais reparatórias; 

Redução de riscos de impactos ambientais negativos; 

Maximização do desempenho das equipes internas nas questões 
ambientais; 

Otimização do controle operacional e de custos dos sistemas de 
gerenciamento. 

Nesse contexto, a auditoria ambiental, na condição de elemento 
componente da auditoria interna, objetiva, de forma específica, estabele-
cer parâmetros confiáveis para a execução de exames e avaliação do de- 

Revista Gestão Pública e Controle. v. 1, ri. 2, ago./2006 	 287 



sempenho ambiental dos sistemas de gestão e avaliar as potencialidades de 
riscos ambientais inerentes às políticas e procedimentos utilizados pela 
organização. 

Devem, contudo, ser observados os predicados da independência 
da auditoria, que deve ser trabalhada de forma voluntária no âmbito 
ambiental pelas organizações, sem a preocupação excessiva com a opinião 
pública, quanto à necessidade da divulgação do desenvolvimento de audi-
torias ambientais. 

De acordo com suas funções operacionais, a auditoria ambiental 
compromete-se ainda com a consciência profissional da utilidade do re-
torno desses trabalhos para a obtenção de resultados verídicos, e com a 
garantia à comunidade quanto aos riscos das conseqüências do processo 
decisório. 

Funções da Auditoria Ambiental 

Em respeito às características operacionais dos órgãos públicos, cujos 
objetivos sociais nem sempre se encontram muito bem esclarecidos para a 
comunidade, a auditoria interna, uma vez atuando em sua modalidade 
ambiental, deverá ser entendida como um instrumento oportuno e atual 
de gestão, capaz de propiciar o desenvolvimento de uma avaliação de for-
ma objetiva, sistemática e periódica do sistema gerencial como um todo, 
devendo encerrar, em seu escopo, as seguintes funções básicas, de acordo 
com o Bureau Ventas (1996): 

Identificar o potencial técnico e científico dos profissionais que atua-
rão na modalidade ambiental; 

Relacionar os padrões de auditoria usuais para a modalidade ambiental, 
em função da legislação vigente; 

Delimitar o escopo do trabalho de auditoria; 

Verificar habilidades e trabalhar a qualificação dos membros da equipe 
de auditoria; 
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Estabelecer parâmetros capazes de fazer garantir a consistência dos tra-
balhos de auditoria; 

Estabelecer critérios em nível da relação objetividade-subjetividade para 
definir as variáveis que se consubstanciarão em evidências para a audi-

toria; 

Classificar as evidências em função da tipologia: documental, analíti-
ca, física e de testemunho. 

Desenvolver mecanismos para avaliação do desempenho da equipe de 
auditoria. 

Mediante a compreensão das suas funções, a auditoria ambiental 
estará pronta para trabalhar a sua operacionalidade junto aos órgãos que 
audita, conforme se destaca ao longo da leitura. 

Estrutura Operacional da Auditoria Ambiental 

Os trabalhos de auditoria ambiental devem ser desenvolvidos à 
maneira da auditoria interna operacional, em função da semelhança de 
seus propósitos enquanto instrumentos de apoio ao processo decisório. 

Todavia, destacam-se as peculiaridades que podem ser evidenciadas 
para a consecução dos objetivos da auditoria interna em sua modalidade 
ambiental, principalmente no que diz respeito ao elevado nível de subje-
tividade que encerram as variáveis fundamentadoras do escopo de seu 

trabalho. 

Em observação aos estudos sobre a composição dos trabalhos de 
auditoria interna, anteriormente discutidos quanto à forma e ao conteú-
do, torna-se necessária a percepção da necessidade de desenvolverem-se as 
seguintes atividades-chave, a título de trabalho de campo, conforme veri-

ficado em Teixeira e Teixeira (1997): 

Mapeamento dos sistemas de gerenciamento e controle do meio am-
biente; 
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Consideração da potencialidade de riscos; 

Coleta de evidências para a auditoria; 

Avaliação dos resultados da auditoria; 

Comunicação dos resultados da auditoria. 

Resultado e discussão 

É evidente que esses tópicos inerentes à auditoria ambiental obede-
cem quase sempre à mesma seqüência estrutural da auditoria interna em 
sua modalidade operacional, ressaltando-se o destaque para a flexibilidade 
operacional, que deve estar presente no escopo desses trabalhos. 

Deve ser destacado, contudo, o fato de que realmente as caracterís-
ticas e peculiaridades dos predicados ambientais reforçam, distinguem e 
personalizam os trabalhos muito específicos da auditoria ambiental em 
sua abrangência operacional, de elevada subjetividade técnica e compro-
metimento com as comunidades, no que tange à abrangência dos aspec-
tos sociopolíticos e econômicos. 

É oportuno destacar que a subjetividade, na condição de caracterís-
tica marcante da auditoria ambiental, não deve ser confundida com alea-
toriedade. Dessa forma, os trabalhos de auditoria, em sua modalidade 
ambiental, devem ser realizados mediante o desenvolvimento de instru-
mental próprio e específico às peculiaridades, de modo que ela se mante-
nha coerente com suas características. 

Deve, também, ser reforçada a necessidade de destaque para a cole-
ta de evidências na auditoria ambiental. Ela geralmente se desenvolve em 
clima de elevada subjetividade, exigindo maior sensibilidade técnica e ha-
bilidade política do profissional da auditoria, cujo propósito de trabalho 
deve ser o de particularizar, criar referenciais e melhor direcionar o con-
teúdo de seus relatórios e os comunicados particulares da auditoria 
ambiental, na otimização do processo decisório das organizações. 
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Conclusão 

Na introdução da auditoria ambiental no escopo dos trabalhos da 
auditoria interna, deven ser observadas suas peculiaridades, que, em mui-
tos casos, exigirão a intervenção de um profissional capacitado para atuar 
especificamente segundo as características de cada empreendimento. Isso 
trará consistência aos trabalhos da auditoria, aumentando a confiabilidade 
no seu resultado, tornando-os importantes instrumentos para a tomada 
de decisões dos gestores. 

Dessa forma, as organizações que se utilizarem dessa metodologia 
poderão obter ganhos, como: racionalização dos processos produtivos, 
prevenção contra impactos ambientais causados, direta ou indiretamente, 
por sua atividade e, agilidade na solução de possíveis danos ambientais 
ocorridos. Isso tudo previne e reduz riscos, inclusive do ponto de vista 
econômico e financeiro. 

Com isso, aqueles gestores que adotarem tais práticas, poderão obter 
vantagens em relação aos seus concorrentes, pois, além de evitar ou minimizar 
eventuais prejuízos, conseguirão se destacar, através das certificações, numa 
sociedade — mercado consumidor — que cada dia mais observa e cobra o 
desenvolvimento atrelado à conservação do meio ambiente. 
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Pareceres 





LICITAÇÃO — Prestação de assistência médica 
aos servidores da Conder. Pedido de recon-
sideração do pronunciamento anterior da Procu-
radoria do Estado. Existência de fato que rende 
ensejo à nulidade do feito, por descumprimento 
de requisito editalício. Pelo deferimento. 

Por Flávia de Almeida Beserra' 

Em 11 de maio de 2004 fora publicado edital de licitação cujo 
objeto consistia na contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de assistência médica aos empregados da Conder. 

A H.A.M. fora habilitada e classificada. No entanto, o sindicato 
dos empregados da entidade, questionando a idoneidade da empresa, en-
caminhou diversos documentos à Procuradoria Geral do Estado, nos quais 
denunciava a ocorrência de irregularidades, solicitando pronunciamento 
por parte deste Órgão. 

O gabinete da PGE, por seu procurador geral, encaminhou os au-
tos à Procuradoria de Controle Técnico, que solicitou o retorno do expe-
diente à Conder, a fim de que fosse dada oportunidade à empresa de se 
pronunciar acerca das denúncias apresentadas. (fl. 75) 

A interessada, por sua direção, manifestou-se às fls. 93/111, jun-

tando os documentos de fls. 112/136. 

Em parecer conclusivo (fls. 79/85), esta Procuradoria manifestou-
se pela validade da licitação, entendendo que a H.A.M.cumprira as exi-
gências fixadas no edital. (Parecer n° 086/2004, da lavra do ilustre procu-

rador Luís Ricardo Teixeira de Abreu). 

O sindicato dos empregados da Conder, mais uma vez, juntou far-
ta documentação, solicitando a emissão de novo pronunciamento. 

' Procuradora do Estado da Bahia. 
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Em parecer preliminar, a procuradora que esta subscreve, sugeriu a 
prévia manifestação da Assessoria Jurídica da Conder (fls.17/18) e o pos-
terior retorno dos autos para parecer conclusivo. 

É o breve relatório. Passo a opinar. 

O sindicato dos empregados da Conder, irresignado com o resulta-
do do procedimento licitatório, aduz, em síntese, a falta de idoneidade da 
empresa H.A.M.para a prestação de serviços de assistência médica aos 
funcionários da entidade, pugnando pela invalidação do certame e a reali-
zação de nova concorrência. 

Para comprovar as alegações, faz juntada de inúmeros documen-
tos, entre eles diversas reclamações trabalhistas, processos administrativos 
instaurados pelo Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor 
da Bahia (PROCON) e pela Agência Nacional de Saúde (ANS), bem 
como ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Ceará, todos 
constantes do presente expediente, dos quais deixo de indicar as folhas, 
em virtude de não se encontrarem numeradas. 

Em que pese a farta documentação acostada, entendo que os fatos 
supratranscritos não maculam o procedimento licitatório, nem têm o 
condão, por si sós, de invalidar o certame. 

Todas essas ocorrências fazem parte da vida hodierna de uma em-
presa, que legitimamente exerce uma atividade lucrativa, encontrando 
muitas vezes percalços no atendimento aos seus funcionários e clientes, o 
que rende ensejo, no mais das vezes, a ações judiciais no foro trabalhista e 
do consumidor. Esses fatos não podem obstar a participação das empresas 
em processos licitatórios, regidos pelos princípios da universalidade e da 
competitividade. 

A Comissão traz a lume, ainda, ofício do Hospital J.A., no qual 
este informa que a H.A.M.tem um débito da ordem de R$160.000,00 
(cento e sessenta mil reais), bem como aduz a falta de prévio credenciamento 
com o Hospital S. R., um dos nosocômios pertencentes à rede de atendi-
mento da empresa. 
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Tais fatos são igualmente irrelevantes para ensejar a invalidação do 
certame. O Hospital J.A. não está entre aqueles nos quais a licitante com-
prometeu-se a prestar atendimento. Ademais, segundo informações cons-
tantes do oficio apresentado, esse débito ainda está sendo discutido entre 
as panes. 

A falta de credenciamento com o Hospital S. R. também não in-
duz à invalidade da finura contratação, uma vez que consta nos autos 
declaração deste Ultimo de que efetivamente atende pelo Plano H.A.M.. 
Por qual instrumento jurídico o faz é irrelevante, pois se trata de questão 
respeitante às partes contratantes, conforme bem asseverou o digno pro-
curador Luis Ricardo Teixeira de Abreu, em seu pronunciamento de fl. 
84 dos autos. 

No entanto, do cotejo entre os documentos de fls. 7 e 33, da infor-
mação oriunda do Hospital A. de fl. 39 e, ainda, da defesa trazida aos 
autos pela empresa H.A.M.(fl. 107), vislumbro o descumprimento de 
um dos requisitos do edital, a ensejar a nulidade do feito: a exigência 
de atendimento, pela licitante, em 3 hospitais dentre aqueles enume-
rados no Anexo 1 do edital. 

Constam dos autos declarações dos hospitais A., S.R e S. de que 
integram a rede credenciada da H.A.M.(fls. 114/116.) No entanto, em 
oficio de fls. 39, o Hospital A. afirma que: 

O sontrato entre este hospital e a_LLA.M. só pre-
vê atendimento para os associados do Plano Class 
International", e que "só a empresa tem condi-
ções de informar se o referido plano se equivale 
aos planos I, II ou II ofertados na concorrência. 

Em sua proposta licitatória, a H.A.M.ofertou 3 tipos de plano, 
cada qual no valor de R$ 91,00 (noventa e um reais); R$100,00 (cem 
reais) e R$109,00 (cento e nove reais), respectivamente. 

Em diligências efetuadas pelo sindicato dos empregados da Conder, 
apurou-se que o valor do Plano Class International, único aceito pelo 
Hospital A., é de R$1.000,00 (mil reais), superior, portanto, ao triplo 
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da soma dos 3 planos ofertados pela empresa, de onde se conclui que, 
na prática, o atendimento pelo Hospital A. encontra-se inviabilizado. 

Em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a 
H.A.M., instada a manifestar-se, aduz às fls. 107 que: 

Hospital A.. A própria comissão especial atestou 
o efetivo atendimento dos associados da H.A.M.. 
O plano ou categoria atualmente atendida não 
significa que no momento oportuno os funcio-
nários da Conder não o serão. 

Como se depreende da declaração acima, em nenhum momento a 
empresa H.A.M.declara que efetivamente disponibiliza o Plano Class 
International aos funcionários da Conder. 

Ao contrário, condiciona o atendimento pelo Hospital A. a even-
to futuro e incerto: seu próprio critério de oportunidade. 

Não é crível que uma empresa, ao oferecer em sua proposta 
concorrencial 3 tipos de planos de assistência médica, nos valores de 
R$91,00 (noventa e um reais) R$109,00 (cento e nove reais) e R$100,00 
(cem reais), vá se disponibilizar, sem ter a isso se obrigado expressa-
mente, a ofertar no futuro um outro, no valor de R$1.000,00 (mil re-
ais.) 

Assim, a licitante, ao apresentar declaração de que oferece atendi-
mento no Hospital A. (fl. 114), apenas formalmente desincumbiu-se 
de seu mister. 

Substancialmente, o cumprimento desse dever fica esvaziado, na 
medida em que o único plano em que o Hospital A. aceita atender os 
funcionários da Conder — Plano Class International — não lhes foi assegu-
rado. 

Assim, se se concebesse a obediência ao princípio da legalidade 
sob o prisma meramente formal, poder-se-ia concluir que o requisito 
habilitatório fora cumprido. No entanto, a legalidade precisa ser bem 
compreendida, em cotejo com os demais princípios constitucionais, en- 
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tre eles o da indisponibilidade do interesse público, da moralidade e 
eficiência administrativas. Certamente não atende ao interesse público 
realizar contratos cujos objetivos finais não serão ultimados, ainda mais 
em se tratando de uma licitação que tem por objeto a prestação de assis-
tência médica. 

O processo administrativo deve pautar-se pela busca da verdade 
real, e não meramente formal. 

Com a devida vênia ao pronunciamento do DD. Procurador, de 
fls. 79/85, entendo que, no confronto aparente entre princípios que de-
vem nortear o procedimento, que são os do julgamento objetivo, da 
vinculação ao instrumento convocatório (previstos na Lei no 8.666/ 
93), e dos princípios constitucionais da moralidade e eficiência admi-
nistrativas (artigo 37 da Constituição Federal), deve-se priorizar os que 
têm matriz constitucional, e interpretá-los de modo a encontrar a solução 
que melhor se coadune com a harmonização e coerência do sistema. Ja-
mais buscar interpretação que corrobore atos inválidos, sob o aparente 
manto da legalidade formal. 

As constatações aqui expendidas estão a demonstrar que o principal 
objetivo dessa licitação — o atendimento médico aos funcionários da 
Conder nos 3 hospitais credenciados — não foi satisfeito, porquanto eles 
passariam a contar apenas com dois hospitais para atendimento, e não 
três, conforme exigiu o edital. 

Eivada de Nulidade a fase de habilitação, tal vício contamina todos 
os demais atos do procedimento, rendendo ensejo a que se instaure novo 
procedimento licitatório. 

Por tudo quanto exposto, opino pela nulidade da presente licita-
ção, oferecendo-se oportunidade à empresa H.A.M.para se manifestar, 
em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da am-
pla defesa, devendo novo procedimento ser deflagrado. 

Sugiro que, caso o novo edital venha a ser publicado a partir de 01 
de junho próximo, atenda-se ao quanto preceituado na Nova Lei Estadu-
al de Licitações (Lei n° 9.433/05), que entrará em vigor naquela data. 
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Por último, entendo conveniente remeterem-se os autos à Procura-
doria Especializada de Licitações e Contratos, por se tratar de questão de 
alta indagação técnica. 

É o parecer, que submeto à consideração da ilustre Chefia. 

Procuradoria de Controle Técnico, em 17 de maio de 2005. 

FLÁVIA DE ALMEIDA BESERRA 

Procuradora do Estado 
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DOMÍNIO PÚBLICO — CONSTRUÇÃO EM 
TERRENO DE SUPOSTA PROPRIEDADE 
DO ESTADO. Divergência de títulos. Socia-
lidade na destinação do uso do bem público. 
Dignidade da pessoa humana e direito à habita-
ção. Sugestão para solução, considerando a fun-
ção social da propriedade e sua inutilidade para 
uso do Estado, em face da obrigação indenizatória 
deste e do finalismo dos próprios atos normativos 
expropriatórios. 

Paulo Borba Costa' 

Após ter sido constatado achar-se em andamento uma construção irre-
gular em um lote tido como integrante de área desapropriada pelo Estado, na 
Fazenda Ubaranas, no bairro de Amaralina, nesta Capital, expropriada pela 
Lei estadual n° 1.796, de 17/08/1962, publicada no DOE de 22/08/1962, 
regulamentada pelo Decreto no 19.237, de 21/08/1964, publicado no DOE 
de 22-23/08/1964, solicitou-se do responsável pela referida edificação, Sr. 
R.J.G.F., a apresentação do seu título de domínio, que foi exibido com ou-
tros documentos da cadeia sucessória, através dos quais se constata que ele 
possui histórico sucessório formal e registro imobiliário pleno, que chega à 
mesma origem dominial da gleba desapropriada pelo Estado. 

Com efeito, a desapropriação remonta a 22 de agosto de 1962, en-
quanto a aquisição pelo Sr. R.J.G.F. data de 15 de agosto de 2005, quando 
adquiriu o lote por escritura de compra e venda, que lhe outorgou Dona 
V.L.C.S.L., a qual, de sua vez, o adquirira em 21 de dezembro de 1998, de 
A.M.P.S. e outros, que, ao seu turno, o adquiriram por transmissão mortis 
causa de Dona C.R.P, cujos inventário e partilha foram julgados por sentença 
em 23 de novembro de 1990. Já Dona C.R.P. houve o bem por compra aos 
Espólios de J.C.S. e sua mulher Dona E.R.S, mediante escritura pública de 
08 de novembro de 1957, lavrada com Alvará judicial. 

' Procurador do Estado da Bahia. 
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O título dominial contra o qual exerceu o Estado o jus imperii 
expropriatório, à data da promulgação da Lei no 1.796 (ano de 1962), 
referia-se ao terreno titulado pelo Coronel I.E.D.R., denominado na maior 
porção por Fazenda Ubaranas, com 12 ha, rezando o art. 2°, alínea a 
dessa lei, que tal área fora adquirida pelo expropriado mediante arrematação 
em hasta pública no inventário dos Espólios de J.C.S. e sua mulher 
E.D.R.S., tanto que a Carta de Arrematação, de 23 de janeiro de 1960, 
assinada pelo provecto Juiz Dr. Adhemar Raymundo da Silva, e também 
os ofícios retificatórios firmados por esse magistrado, hoje ministro apo-
sentado do Eg.. STJ, confirmam a área total e dizem que ela se limita "à 
frente com a Travessa Ubaranas", mesma expressão usada na lei 
desapropriatória. 

Ou seja, a cadeia sucessória do Sr. R.J.G.F. estanca, com retroação, 
justamente nos Espólios de J.C.S. e sua mulher Dona E.R.S., que trans-
mitiram o domínio da área total de 12ha-00a-00ca ao expropriado, mas 
antes disso, haviam retirando o lote em questão, que venderam à citada 
antecessora C.R.P, assim desmembrado-o dos 12 hectares e medindo a 
diminuta área de 10mx30, no total de 300m2., a mesmíssima gleba hoje 
titulada pelo Sr. R.J.G.F., que dela tem a posse com aparente justo título 
e induvidosa boa-fé. 

Dir-se-ia, então, que, se o Estado desapropriou a totalidade da área, 
não se poderia falar em justo título, nem boa-fé, pois as transmissões 
supervenientes ao ato expropriatório se teriam feito por non domino, sem 
proteção jurídica do domínio aparente, por se tratar de bem público, 
contra o qual inclusive não corre sequer prescrição aquisitiva. 

Mas não é bem assim o enfoque. Veja-se: 

Como, ao tempo da desapropriação (1962/1964), o lote questio-
nado já houvera sido precedentemente desmembrado e vendido com tí-
tulo transcrito (hoje registrado, é o termo) à antecessora Dona C.R.P, 
portanto, com área retirada da maior porção da Fazenda Ubaranas, tem-
se que definir se a desapropriação abrangeu, ou não, o pequeno lote 
desmembrado, que foi sucessivamente transmitido no tempo, até chegar 
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ao Sr. R.J.G.F., visto que, tanto os atos expropriatórios quanto a docu-
mentação da cadeia sucessória situam a área desapropriada e o lote 
desmembrado antes da expropriação na frente para a Travessa Ubaranas, 
e, pelos documentos acostados, se verifica que há diversidade de matrí-
culas, a da maior porção e a do desmembramento, como dimana da lei 
de registros públicos para a titulação dominial imobiliária. 

Se o lote em lide estava efetivamente incluído na poligonal expro-
priada, como querem afirmar os documentos ora produzidos pela Admi-
nistração, e se tinha ele dominialidade diversa regularmente inscrita no 
registro público, como provam outros documentos acostados, não deve-
ria o Estado, na Ação de Indenização (expropriatória indireta), em que 
litigou, em derredor da indenização, contra o expropriado Coronel 
I.E.D.R., ter-lhe pagado a totalidade do preço da avaliação por 12 hec-
tares integrais? Na verdade, já não era de seu domínio, aliás nunca fora, 
na maior porção, o lote precedentemente retirado. Deveria, sim, ter sido 
pago apenas o correspondente ao saldo remanescente em maior porção, 
isto é, depois da dedução da área e do valor correspondentes ao lote 
desmembrado (300m2), já que à data do decreto este não lhe pertencia, 
vendido que fora legalmente pelos Espólios de J.C.S. e sua mulher Dona 
E.R.S à dita C.R.P, em 08 de novembro de 1957, portanto, antes que 
tivesse o referido Coronel arrematado a maior porção, por carta de 
arrematação, que lhe fora passada em 23 de janeiro de 1960 e, também, 
desenganadamente antes da expedição dos atos expropriatórios. 

Como, pelo dito, o desmembramento já constava no registro pú-
blico imobiliário à época da edição da lei e do decreto e estes não menci-
onaram a adquirente como proprietária, limitando-se a aludir ao nome 
do Coronel titular da maior porção, seria admissivel pensar-se que a in-
tenção do legislador fora não incluir na área desaproprianda essa pequena 
gleba. Todavia, os atos expropriatórios se referiram à área plena de 12 ha-
00a-00ca, que indiretamente a abrangia e — mais — o parágrafo único do 
art. 10 da lei expropriatória admitia existirem outros proprietários na 
área compreendida nos terrenos da Fazenda Ubaranas, aos quais cometeu 
o ônus de se habilitar perante o Serviço do Patrimônio do Estado, no 
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prazo de 60 dias, para acompanhamento das diligências demarcatórias e 
identificatórias, bem assim de fixação do preço a que tivessem direito. 
Mas o fato é que esse processo não faz qualquer menção ao pagamento do 
preço por essa pequena área de 300m2, nem o Estado se imitiu na posse 
dela, mostrando, com isso, seu evidente desinteresse, certamente pela 
irrelevância da área para si, quiçá por se destinar a desapropriação justa-
mente para contribuir com a solução da questão habitacional naquele 
bairro, na distante década de sessenta do século passado, início de sua 
densificaçáo populacional. 

Ou seja, admitindo-se, para argumentar, que o pequeno lote urba-
no com 300m2, de no 102 de porta, da antiga la. Travessa de Ubaranas, 
hoje designada Rua Prof. Teles de Menezes, no populoso bairro da 
Amaralina, estivesse mesmo incluído na poligonal da lei e do decreto 
expropriatórios, não havia então como único proprietário o Coronel 
arrematante das terras da Fazenda Ubaranas, na sua maior porção, mas 
também uma humilde proprietária, na época a antecessora C.R.P. 

Vale lembrar que o Estado, que reconhecera a existência de outros 
proprietários e ocupantes na área desapropriada (v. também o art. 5° da 
Lei no 1.796), não promoveu, contra essa titular da pequena área 
desmembrado., a efetivação da expropriação, nem o pagamento do preço, 
tampouco se imitiu na posse, tanto assim que esta se vem transmitindo, 
há quase 50 (cinqüenta) anos, com justo título formal e boa-fé, até por-
que, pelo menos até 1993, não constou registro imobiliário algum em 
nome do Estado. 

Bem, se o lote estava efetivamente incluído na área desapropriada, 
não se poderia falar em usucapião, é verdade, pois a partir de 1962, o 
terreno seria do domínio público, na categoria dominical (por não ser de 
uso comum do povo, nem de uso especial). 

Porém, o contraponto dessa situação não é favorável ao Estado. 

A prevalecer a interpretação da sua inclusão na área desapropriada, 
como querem os documentos juntados pela Administração, o atual pro-
prietário tem direito, por sub-rogação, a receber o preço da expropriação, 
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que não foi paga aos antecessores e de que o Estado não se pode locuple-
tar, não se podendo afastar esse ressarcimento ante a boa-fé que dimana 
da inexistência de registro anterior, em nome do Estado, e da continua-
ção da diversidade de números de matrículas. 

Não se argumente com a suposta prescrição qüinqüenal do crédito, 
pois se a indenização tivesse fenecido como crédito decorrente do preço 
da desapropriação, de que eram titulares os antecessores do domínio su-
cessivamente, por terem pagado o preço e se sub-rogado no crédito, 
remanesceria para o atual proprietário a pretensão ressarcitória decorrente 
do dano motivado por conduta omissiva do Estado, que o induziu em 
erro, não cuidando, por longos anos, de imitir-se na posse, tampouco de 
inscrever o seu domínio no registro público de imóveis, de cuja inércia 
dimanou a presunção de legitimidade da propriedade como privada de 
terceiros, e não pública, tanto mais quanto sempre a todos foi exigido o 
pagamento de imposto predial urbano pela municipalidade, como se vê 
dos documentos. Ora, essa situação gestou direito ressarcitório represen-
tativo de pretensão que é atual do adquirente, visto que nascida a partir 
da sua aquisição, ocorrida em 15 de agosto de 2005, e, portanto, não 
prescrita, o que viria dar na mesma, em relação à obrigação de reparação 
pelo Estado, que há de ser plena e medida pela extensão dos danos (CF, 
art.37, § 60 e Código Civil, arts. 43, 927 e 944). 

Gandini e Salomão, em excelente artigo com o título A Responsa-
bilidade Civil do Estado por Conduta Onüssiva, assim resumem o enten-
dimento da responsabilidade civil do Estado: 

Já é pacífico o entendimento de que o ordena-
mento jurídico brasileiro admite que o Estado 
possa causar prejuízos aos seus administrados, 
através de comportamentos lícitos ou ilícitos, 
comissivos ou omissivos, resultando-lhe a obriga-
ção de recompor tais danos. 
A responsabilidade do Estado obedece a um regi-
me próprio, compatível com sua situação jurídi-
ca, pois potencialmente tem o condão de pro- 
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porcionar prejuízos macroscópicos. Ademais, os 
administrados não têm poderes para diminuir a 
atuação do Estado, no âmbito de seus direitos 
individuais 
Para CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE 
MELLO, a responsabilidade do Estado está im-
plícita na noção do Estado de Direito, não ha-
vendo necessidade de regra expressa para firmar-
se isto, posto que no Estado de Direito todas as 
pessoas, de direito público ou privado, encontram-
se sujeitas à obediência das regras de seu 
ordenamento jurídico. Desta forma, presente tam-
bém está o dever de responderem pelos compor-
tamentos violadores do direito alheio. 
HELY LOPES MEIRELES utiliza o termo "res-
ponsabilidade da administração", pois entende 
que o dever de indenizar se impõe à Fazenda Pú-
blica 

Com o advento da atual Constituição de 1988 
houve uma ampliação da responsabilidade esta-
tal, haja vista o preposto do Estado deixar de ser 
apenas o funcionário público, para ser o agente 
público, termo este que abrange um número maior 
de pessoas. 
A responsabilidade civil do Estado, considerada 

pela teoria do risco administrativo, conduz a pes-
soa jurídica de direito público à reparação do dano 
sofrido pelo particular por conduta da adminis-
tração, segundo o princípio da repartição eqüita-
tiva dos ônus e encargos públicos a todos da soci-
edade, num sentido de socialização dos prejuízos 
oriundos daquela conduta. 

A responsabilidade civil do Estado será elidida 
quando presentes determinadas situações, aptas 
a excluir o nexo causal entre a conduta do Estado 
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e o dano causado ao particular, quais sejam a for-
ça maior, o caso fortuito, o estado de necessidade 
e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. 
(...) 
A responsabilidade civil do Estado poderá ser pro-
veniente de duas situações distintas, a saber: a) 
de conduta positiva do Estado, isto é, comissiva, 
no sentido de que o agente público é o causador 
imediato do dano; b) de conduta omissiva, em 
que o Estado não atua diretamente na produção 
do evento danoso, mas tinha o dever de evitá-lo, 
como é o caso da falta do serviço nas modalidades 
em que o serviço não funcionou ou funcionou 
tardiamente, ou ainda, pela atividade em que se 
cria a situação propiciatória do dano porque ex-
pôs alguém a risco. 
CELSO ANTÓNIO BANDEIRA DE MELLO 
classifica as várias hipóteses de comportamento 
estatal comissivo, que lesa juridicamente tercei-
ros: são eles: a) comportamentos lícitos: a.1) atos 
jurídicos; a.2) atos materiais; b) comportamen-
tos ilícitos: b.1) atos jurídicos, ex. a decisão de 
apreender, fora do procedimento ou hipóteses 
legais, a edição de jornal ou revista; b.2) atos 
materiais, ex. o espancamento de um prisioneiro, 
causando-lhe lesões definitivas. 

(...) 
O princípio da legalidade é considerado como 
sendo o princípio maior que rege os atos admi-
nistrativos, praticados pelo Estado. Exige ele que 
a administração pública somente poderá fazer ou 
deixar de fazer algo, desde que prescrito por lei. 
Ocorre, porém, que em sua grande maioria, os 
atos administrativos são atos vinculados. Mesmo 
nos atos discricionários também pesa tal princí-
pio, visto que a margem de liberdade de decisão 
que a norma autoriza ao agente possui, sempre, 
um limite, posto pela própria norma. 
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Na responsabilidade do Estado por conduta 
omissiva, o agente tem o dever de agir, estabeleci-
do em lei, mas, desobedecendo à lei, não age. Por 
não ter agido, causou um dano ao particular. Por-
tanto, trata-se de uma conduta ilícita, isto é, con-
trária à lei. Logo, feriu-se o princípio da legalida-
de. 
Como o interesse social tem por objetivo a ma-
nutenção da ordem pública no sentido de 
viabilizar a harmonia social, é importante ressal-
tar a gravidade de uma conduta ilícita e omissiva. 
O ato ilícito corresponde ao que a sociedade re-
pudia como comportamento, isto é, o que não é 
aceito no grupo social. Por isso, é o mesmo que 
estar violando os valores deste grupo. Da mesma 
forma, o risco social que apresenta a conduta 
omissiva é de gravidade muito mais elevada. 
A doutrina majoritária — inclusive BANDEIRA 
DE MELLO — entende ser objetiva a responsa-
bilidade decorrente do dano provocado por ato 
lícito do Estado. Se ato lícito é o ato que está em 
conformidade com o direito, ou seja, aquilo que é 
entendido como adequado, correto, bem visto pela 
sociedade, e, para esse, a responsabilidade é obje-
tiva, porque para o ato ilícito omissivo não have-
ria também essa maior proteção ao administrado, 
sendo que este último é indiscutivelmente mais 
grave? 
Destarte, é imperiosa a proteção do administra-
do contra condutas mais graves, ampliando o seu 
campo de amparo pela adoção da responsabilida-
de objetiva. 

E concluem: 

Ante todos os argumentos expostos, nosso 
posicionamento é no sentido da aplicabilidade da 
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Teoria do Risco Administrativo, ou seja, da res-
ponsabilidade de natureza objetiva ao Estado, 
pelas condutas omissivas que causarem danos a 
terceiros, haja vista a necessidade de proteger o 
lesado ante a dificuldade deste em demonstrar a 
culpa ou dolo de algum agente ou que o serviço 
não funcionou como deveria. Ademais, o artigo 
37, 1§) 60, da Constituição Federal é claro ao dis-
correr que o Estado responde, independente de 
culpa, pelas condutas comissivas ou omissivas que 
causarem danos a terceiros. Todos os argumentos 
utilizados pelos doutrinadores, a fim de susten-
tar a tese de que se aplica a Teoria Subjetiva na 
responsabilização das condutas omissivas estatais 
são frágeis e contraditórios. 
Ademais, o novo Código Civil, ao trazer tal regra 
no art. 43, corroborou a norma constitucional, 
no sentido de que será verificada a culpa ou o 
dolo somente em ação regressiva do Estado em 
face do agente causador do dano. 
(GANDINI, João Agnaldo Donizeti; 
SALOMÃO, Diana Paola da Silva. In A Respon-
sabilidade Civil Do Estado Por Conduta °missiva, 
Site do Curso de Direito da UFSM. Santa Maria- 

Fonte;chttp://www.ufsm.br/direito/artigosfcivil/  
resp-estado-ornissiva.htm>. Acesso em: 
27.JAN.2006) 

Considerando a modestíssima dimensão do terreno (300m2) e seu 
provável valor atual (Sr. R.J.G.F comprou o lote por R$70 mil, confor-
me escritura juntada), certamente o pagamento a ser feito pelo Estado, à 
guisa de indenização, seja pela desapropriação, seja pelo ato ilícito 
omissivo, seria no mínimo equivalente em valor ao preço atual do terre-
no, ou mais, pois data de quase dois anos a compra, pelo que o crédito do 
atual adquirente seria, em princípio, o valor do preço que pagou, acresci- 
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do de juros e correção monetária, sem se falar nos possíveis danos mo-
rais, também pleiteáveis adicionalmente e passíveis de quantificação judi-
cial. 

Ora, se o Estado tem o direito de retomar o terreno, reivindican-
do-o, também tem a obrigação de indenizar, e ambos, no mínimo, se 
equivalem em valor. Poder-se-ia celebrar uma extinção das obrigações re-
cíprocas: devolveria o Sr. R.J.G.F. o terreno e receberia a indenização, ou 
ficaria este com o terreno e não receberia indenização. 

A primeira alternativa é infeliz para o Estado, porque troca seis por 
meia dúzia e ainda fica com um terreno sem utilidade e caro para essa 
inutilidade, opção que, se adotada, seria simplesmente caprichosa, ou de 
uma estreiteza gerencial excepcional. Mais infeliz ainda seria essa opção 
para o Sr. R.J.G.F., já que, embora indenizado, seria desalojado do terre-
no, onde se vê, pelas fotos constantes dos autos, está a construir uma 
edificação modesta, tipicamente residencial. 

O Direito é antes de tudo razoabilidade, como ensinava Recasens 
Siches, e o Estado não se pode guiar por soluções de suma injúria e 
desarrazoabilidade, máxime quando desalojar esse cidadão do uso e fruição 
da coisa, apenas para afirmar a propriedade pública duvidosa sobre uma 
área inútil para o próprio Estado e serviente para o exercício do direito à 
habitação, hoje constitucionalizado, afigurar-se-ia anti-social e 
antieconômica, para efeito nenhum. Vale dizer, retomando o imóvel e 
gerando para si a obrigação de indenizar, a um ou a outro título, confor-
me acima exposto, demonstraria o Estado apenas insensibilidade para com 
a problemática da vida, que não é a dos gabinetes, nem a da frieza das 
razões de Estado, porém aquela que reclama bom senso e que considera a 
dignidade humana como o objetivo maior da aplicação do direito, fa-
zendo-se justiça com sabedoria e equilíbrio. 

Pois bem, a solução que recomendo, ante o quadro jurídico que 
tracejei, é a celebração com o Sr. R.J.G.F. de uma transação preventiva 
de litígio e extintiva de obrigações recíprocas, por escritura pública — 
prevaleça ou não o entendimento da inclusão do lote na poligonal expro- 
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priada, já que se controverte em torno de direito real — prescindindo a 
Administração para tanto de autorização legislativa, visto que a própria 
Lei expropriatória no 1796/1962 já autorizou a alienação, que constitui 
um plus (art. 50 e seus 4§), além de dever-se considerar que a intenção do 
legislador foi atender ao problema habitacional, com a venda dos lotes, 
inclusive aos próprios ocupantes, aos quais assegurou o direito de adquiri-
los, em função do interesse social, pela questão habitacional urbana, já 
cogitada naquele ano e refletida na dita lei, que foi promulgada pelo en-
tão Desembargador Adalício Nogueira, como então Presidente do eg. 
TJBA., no exercício transeunte do cargo de Governador do Estado da 
Bahia (o qual se tornaria anos depois Ministro do STF). 

Para a solução transacional pacificadora aqui preconizada da ques-
tão aberta junto à Administração, em derredor da dominialidade desse 
pequeno lote, que os gestores suscitaram certamente para não incorrer na 
mesma omissão continuada até aqui observada, veja-se que até mesmo a 
área do lote está compatível com o limite da alínea "a" do art. 5° da citada 
lei, que também garante aos ocupantes direito de preferência na compra 
(alínea b), tendo sido permitida ainda a venda a preço de custo quando o 
ocupante haja nele edificado casa, para sua residência, tudo a indicar a 
finalidade social que animou aquela desapropriação e que não pode ser 
ignorada ou desvirtuada, para a solução de um problema surgido pelo 
fato de o Estado se ter omitido e, por isso, levado terceiros de boa-fé ao 

erro. 

Se o Estado tem direito e, ao mesmo tempo, obrigação, eles se 
compensam e se extinguem nas respectivas proporções de valor, sendo de 
aplicar-se, por analogia, os arts. 368, 840 e 842 do Código Civil, com 
quitação recíproca das obrigações (restitutória do imóvel e indenizatória 
do seu preço), mantendo-se o Sr. R.J.G.F. no domínio e posse, já que 
seria pouco inteligente e de má gestão do recurso público (lembrem-se 
dos princípios da eficiência e da economicidade) vindicar o Estado o 
imóvel e ter que por ele pagar valor correspondente, ou, até mais, pelas 
razões jurídicas já expostas, que certamente seriam vencedoras perante os 
tribunais, sem nenhum finalidade prática para o Poder Público, senão 
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aumentar o volume de demandas e fazer injustiça, já que se trata de 
patrimônio desafetado do serviço, consistente de bem dominical e, por-
tanto, no comércio, sem que sirva para qualquer finalidade para o Estado, 
por se tratar de lote de área irrisória em logradouro popular. 

Quanto à questão possessória entre particulares, de que dão notícia 
as peças juntadas ao processo, ela se torna irrelevante para o Estado, na 
medida em que for trilhar a solução aqui recomendada, abstendo-se de 
nela intervir, por lhe não assistir sequer mais interesse na posse (res inter 
alias acta). 

Se, entretanto, a solução for de vindicar a propriedade e instaurar 
para isso um contencioso, no qual terá, no meu entender, remotíssimas 
chances de vitória perante o Judiciário, também deverá ingressar na lide 
possessória, com pleito de oposição, para excluir autor e réu, somando 
ainda mais trabalho inútil para um resultado vão, já que não terá melhor 
sorte. 

Não esqueçam os Srs. gestores de que, dando concretude aos prin-
cípios constitucionais, entre os quais avultam os da dignidade da pessoa 
humana, da proteção à família, do direito à habitação e a outros de 
última geração, a propriedade hoje como direito, nem mesmo se detida 
pelo Estado como patrimônio dominical, não escapa aos ditames da 
socialidade e do uso direcionado ao cumprimento daqueles princípios. 
Por isso atualmente não tem ela mais o caráter absoluto, devendo ser 
utilizada de conformidade com suas finalidades sociais, exigências do bem 
comum e com economicidade. Basta conferir o que dizem os §§ 1°, 2°, 
4° e 5° do art. 1.228 do Código Civil, que marcaram a finalidade econô-
mica e social do seu exercício e introduziram os conceitos abertos para 
usucapião coletivo ou desapropriação social, como indicativos da acen-
tuada relativização da propriedade, mesmo que titulada pelo Estado, tan-
to mais quanto seu uso e disputa não se justificariam sob qualquer pretex-
to, em razão das circunstâncias já expostas. 

É o que tenho a dizer, sub censura. 
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PROCURADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, em 27 de 
janeiro de 2006 

PAULO BORBA COSTA 
Procurador do Estado 

Este parecer foi revisto e atualizado pelo autor em 10/04/2006, com 
omissão dos nomes das partes, do seu número e do processo em que 
está exarado, para preservar a privacidade das pessoas envolvidas. 
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