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Por uma gestão pública nova

Frederico Lustosa da Costa1

Como em outros casos das ciências sociais aplicadas, a admi-
nistração pública é uma expressão que designa, ao mesmo 
tempo, uma disciplina e um objeto de estudo. Na condição 
de disciplina, apresenta-se aos estudiosos como teoria, como 
técnica, como prática e até como ideologia racionalizadora das 
escolhas públicas (LUSTOSA DA COSTA, 2004). Já na condição 
de objeto, a administração pública insere-se como instituição 
(estrutura – conjunto de órgãos), burocracia (corpo de funcio-
nários) e gestão (ato de administrar – condução de processos 
administrativos e operacionais).

Este livro, Gestão Pública contemporânea no Brasil, 
organizado por Maria Arlete Duarte de Araújo, que em boa 
hora a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
traz a lume, faz, desde o primeiro capítulo, uma clara distinção 
das partes desse objeto múltiplo, permitindo aos estudiosos 
compreenderem sua morfologia, substância e complexidade. 
Seu foco, entretanto, está na dinâmica dos processos, vale 
dizer, na gestão pública, sem perder de vista, é claro, a pers-
pectiva teleológica das três dimensões principais do objeto 
dessa disciplina.

1 Frederico Lustosa da Costa é Doutor em Gestão (ISCTE-IUL, Lisboa), Docente 
do Programa de Pós-graduação em Administração (PPGAd) da Universidade 
Federal Fluminense (UFF) e ex-presidente da Sociedade Brasileira de 
Administração Pública (SBAP).
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Essa discussão sobre a natureza plural do objeto da 
Administração Pública suscita uma questão idiomática. Trata-se 
da distinção entre administração e gestão (ou gerência), vale 
dizer, entre administração pública e gestão pública, que tem 
gerado confusão e controvérsias aqui e alhures, mais aqui do 
que alhures. Isso se deve aos usos que dessas palavras são feitos 
em línguas estrangeiras, sobretudo o inglês e o francês, e suas 
traduções para o português de Brasil e de Portugal. 

Sem recuar muito para as questões etimológicas 
(MOTTA, 2015), as palavras management e administration (em 
inglês e francês) têm sentidos diferentes. Management, em 
inglês, aproxima-se mais do sentido da palavra supervisão 
(sobretudo, no chão de fábrica) na língua portuguesa. 
Administration, na mesma língua anglo-saxã, tem mais o 
sentido de direção estratégica, alta gerência. Esse é o signi-
ficado que está na expressão Business Administration, para se 
referir aos níveis de direção estratégica das empresas. Já em 
francês, embora Henri Fayol, inspirado na administração 
militar, tenha intitulado seu livro de Administration industrielle 
et générale (1916) sobre as funções e os princípios da adminis-
tração de empresas, a palavra Administration acabou ficando 
mais próxima da compreensão de administração pública e 
a palavra management mais vinculada à gestão empresarial. 
No português de Portugal, estamos mais próximos dos signi-
ficados dados pelos franceses, vinculando a Administração 
(ou as administrações) ao universo governamental.

Com o advento da Nova Gestão Pública, essas diferen-
ciações foram se dissolvendo. Nova Gestão Pública, New Public 
Management (em inglês) e Management Public (em francês) 
designam um movimento de renovação do campo da adminis-
tração pública que se popularizou nos anos 1990 (HOOD, 1991), 
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embora se saiba que Woodrow Wilson já utilizava a expressão 
public management para designar o processo de racionalização 
dos negócios públicos (WILSON, 1887). Nessa perspectiva, 
New Public Management, Management Public e Nova Gestão Pública 
referem-se principalmente à utilização de métodos da gestão 
empresarial na administração pública, na linha, originalmente, 
das propostas de Osborne e Gaebler (BRASÍLIA, 1988).

No Brasil, há um complicador que começa com a tradução 
do principal livro de Frederick Taylor, Principles of Scientific 
Management (1911), que em vez de receber o título de Princípios de 
Gerência Científica ou Princípios de Gestão Científica, optou por 
nomeá-lo Princípios de Administração Científica (1970). Desde então, 
no português brasileiro, as palavras administração, gerência e 
gestão são tratadas como sinônimos perfeitos. Daí a expressão 
administração gerencial (BRESSER PEREIRA, 1997) soar como um 
pleonasmo (LUSTOSA DA COSTA, 2010). Também em espanhol, 
salvo melhor juízo, a literatura utiliza as palavras gerente, gestor, 
administrador e mesmo jefe como sinônimas, embora se encontre 
na literatura quem estabeleça diferenças entre administración 
cultural e gestion cultural (SAMPER et al., 1998).

No sentido do que aqui se discute, o livro trata, pois, da 
gestão pública (ou public management) como o governo em ação 
(WILSON, 1887), vale dizer, o conjunto de processos jurídicos, 
administrativos, financeiros e operacionais que permitem 
implementar políticas públicas e entregar bens e serviços 
públicos. Não se trata de examinar aspectos procedimentais 
do chamado ciclo de gestão da administração pública (que não 
deixam de ser importantes), mas, antes, de discutir a finalidade, 
o escopo (alcances e limites), a lógica subjacente e a legitimi-
dade da ação pública. Nesse caso particular, a distinção entre 
administração e gestão pública ganha sentido e relevância.
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Este livro é constituído por um conjunto de artigos muito 
consistentes que vem trazer contribuição significativa para 
a reflexão madura sobre os fundamentos da gestão pública 
(e da própria administração pública), sobre seus problemas 
perenes e sobre as questões emergentes no campo. Todos dão 
conta do estado da arte da disciplina em matéria teórica e 
empírica (vale dizer, “objetal” e metodológica), trazendo 
temáticas em debate nos principais fóruns internacionais e 
bibliografia atualizada na literatura nacional e internacional. 
Esse contexto teórico presta-se a servir de base conceitual 
para a análise da realidade brasileira, mesmo na estranha 
conjuntura em que estamos vivendo. São trabalhos dotados 
de profundidade, vigor e atualidade. 

O primeiro trabalho, de autoria da organizadora da 
coletânea, Maria Arlete Duarte de Araújo, Gestão pública 
contemporânea – bases teóricas e conceituais, é uma pequena joia 
de compreensão, articulação e formulação teórica sobre temas 
recorrentes e novos. Seu objetivo é discutir os fundamentos 
da gestão pública, visando compreender a necessidade de 
intervenção do poder público para resolver os problemas 
da coletividade. O que logo se destaca no seu argumento é a 
dimensão política da gestão pública. Em todas as partes do 
artigo sobressai a ideia de que os problemas com que se defronta 
a administração pública, e, em consequência, a gestão pública, 
são de natureza política, pois envolvem conflitos distributivos 
e não podem ser resolvidos (apenas) tecnicamente. 

Trata-se de discutir, na profundidade que o espaço 
permite, a entrega de bens públicos. Assim, a gestão pública, em 
todos os níveis, aparece como uma atividade eminentemente 
política, que envolve escolhas que implicam seletividade 
e discricionariedade (LIPSKY, 2019). Isso fica evidente na 
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exposição das relações entre Estado e gestão pública, do caráter 
da gestão pública, do seu conceito, das suas particularidades, 
dos seus operadores e dos seus atuais desafios. Nessa exposição, 
é sempre recorrente a ideia de que a vocação da gestão pública 
é criar valor público para a sociedade.

O segundo trabalho, intitulado A erosão da participação 
social no Brasil contemporâneo: uma abordagem contextualizada, de 
autoria de João Mendes Rocha Neto, apresenta-se, de forma até 
um pouco “encabulada”, como um ensaio – o que se subentende, 
pelo texto, tratar-se de um trabalho de modestas intenções, 
pertencente a um gênero menor. O ensaio, “esse gênero incerto 
em que a escritura rivaliza com a análise”, levou Roland Barthes 
(1978, p. 7) ao College de France e consagrou grandes intérpretes 
do Brasil, para citar apenas Euclides da Cunha e Sérgio Buarque 
de Holanda (há controvérsias).

Na verdade, trata-se de um artigo bastante denso que 
parte de uma questão central – a solidez das instituições 
democráticas brasileiras – para recuperar criticamente boa 
parte da literatura sobre participação, em geral, e no Brasil, 
em particular. O texto destaca o papel dos conselhos de políticas 
públicas e enfrenta um problema contemporâneo bastante 
concreto: o desmantelamento das instituições participativas 
durante o governo Bolsonaro. O ponto “alto” da erosão da 
participação, vale dizer, o de mais baixo nível na democrati-
zação da gestão pública, é a edição do Decreto n° 9.759, de 2019, 
que é analisado, em suas consequências, com a profundidade 
necessária, a partir de dados empíricos apresentados pelo 
Portal Participação Social em Foco (IPEA, 2021). O texto também 
analisa aspectos mais contemporâneos da matéria, como a 
utilização de meios eletrônicos de participação como apoio a 
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outras formas de compartilhamento da gestão pública ou até 
como forma principal.

O artigo Participação social em nível estadual: a mobilização 
do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional na agenda 
pública do Rio Grande do Norte, de autoria de Fábio Resende de 
Araújo, Dinara Leslye Macedo e Silva Calazans e Nila Patricia 
Freire Pequeno, segue na mesma linha do artigo anterior e faz 
uma recuperação da literatura sobre participação para focar no 
caso específico da atuação do Conselho Estadual de Segurança 
Alimentar (Consea) no Governo do Estado do Rio Grande do 
Norte, entre 2016 e 2020. O trabalho mostra o impacto negativo 
da extinção do Consea nacional sobre a atuação do Consea-RN. 
Apesar disso, revela que, ainda assim, o órgão conseguiu manter 
um espaço de diálogo com o governo estadual em favor da 
segurança alimentar e nutricional. Nesse sentido, a atuação 
do Consea-RN tornou-se ainda mais relevante.

O trabalho sobre Transparência pública, de Cláudio 
Bezerra Dantas, oferece um panorama bastante amplo sobre 
o tema. O estudo apresenta suas bases conceituais, as distin-
ções entre publicidade e transparência e entre transparência 
ativa e passiva, seu contexto legal (destacando a análise da 
Lei de Acesso à Informação – LAI) e seus benefícios para a 
sociedade como um todo. Discute também a transparência 
como instrumento de controle social sobre os atos de gestão 
e de combate à corrupção. 

O artigo de Richard Medeiros de Araújo, Alba de Oliveira 
Barbosa Lopes, Thiago Cavalcante Nascimento e Thiago Ferreira 
Dias, intitulado Governança em uma estatal federal: a percepção das 
implicações no cotidiano organizacional pelos empregados públicos, 
é um dos poucos estudos empíricos sobre o tema, ainda muito 
negligenciado na literatura brasileira em administração 
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pública. Trata-se de um estudo de caso sobre uma estatal 
federal, relacionado à percepção de seus empregados públicos 
quanto às implicações da implementação de mecanismos de 
governança corporativa em seu cotidiano organizacional, 
apoiado em uma extensa pesquisa de campo juntos aos seus 
empregados, com uma amostra significativa, e em um robusto 
e rigoroso tratamento quantitativo (análise univariada) dos 
dados recolhidos. O trabalho revela que, não obstante as impo-
sições legais mais recentes, a governança corporativa ainda 
não se efetiva plenamente, pelo menos do ponto de vista dos 
empregados dessa empresa estatal em particular.

O artigo seguinte, de autoria de Marconi Neves Macedo, 
trata de Parcerias público-privadas e Consórcios públicos. O estudo 
apresenta uma boa contextualização do arcabouço legal que 
incorporou esses dois institutos de “contratualização” ao 
modelo de entrega de bens e serviços públicos pela adminis-
tração pública brasileira. É mais uma boa revisão de literatura 
acompanhada de ampla análise de algumas realidades dessas 
duas experiências no contexto brasileiro. O texto aponta para 
a necessidade de aprofundamento das pesquisas nesse campo, 
de sorte a estabelecer tipologias e estratégias de intervenção 
consorciadas mais eficazes. 

Tema de maior importância e atualidade, a discussão 
sobre a judicialização das políticas públicas é apresentada no 
artigo Ciclo judicializado de políticas públicas: causas, consequências e 
alternativas envolvendo a judicialização de medicamentos oncológicos, 
de Márcia Fernanda Silva Macêdo Galvão e Hironobu Sano. É 
claro que a dispensação de medicamentos caros chama a atenção 
da mídia e põe o tema em evidência. Mas essa discussão é 
mais ampla. Em quaisquer casos, decisões judiciais que visam 
amparar direitos (ou supostos direitos) podem comprometer 
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a lógica de polícias públicas bastante sólidas. O texto objetiva 
compreender causas, consequências e alternativas envolvendo 
a judicialização da saúde considerando o ciclo judicializado de 
políticas públicas, valendo-se do caso dos medicamentos oncoló-
gicos. O artigo acaba por apontar grandes problemas que a falta 
de articulação entre o judiciário e os formadores de políticas 
públicas do executivo podem causar, quais sejam: desajuste 
orçamentário; prejuízo na oferta e na entrega dos serviços para 
a coletividade; desorganização no fluxo de assistência farmacêu-
tica; e inaplicabilidade do princípio da equidade no SUS.

Esse conjunto de textos oferece um panorama de uma 
gestão pública nova, bem diferente da Nova Gestão Pública, que 
apenas mimetiza práticas desenvolvidas em outros contextos. 
Trata-se, nesta obra, de examinar a gestão pública a partir 
de necessidades e desafios impostos pelo contexto brasileiro. 
É claro que podemos aprender com a reflexão teórica e as 
práticas gerenciais desenvolvidas em outros ambientes insti-
tucionais. Mas convém analisá-las, interpretá-las e, por sua vez, 
absorvê-las criticamente, proceder àquela redução sociológica 
a que se referia Guerreiro Ramos (1965).

Esse é o esforço que empreende este valioso livro que 
Maria Arlete Duarte de Araújo oferece ao chamado Campo de 
Públicas. Muito obrigado.

Boa leitura.
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Gestão Pública contemporânea- 
bases teóricas e conceituais

Maria Arlete Duarte de Araújo1

Tem sido recorrente no debate contemporâneo sobre gestão 
pública certa imprecisão sobre o seu significado e omissões 
quanto às suas particularidades. Quase sempre se fala da gestão 
pública como administração pública, mas pouco se discute sobre 
os aspectos que a diferenciam da gestão privada e circunscrevem 
o contexto da ação pública no qual ela ocorre. Igualmente, 
pouco se fala das interações entre os diversos atores públicos 
e não públicos que são responsáveis pelas escolhas políticas 
que moldam a configuração que o Estado assume. Outrossim, 
muito pouco espaço é dedicado à explicitação dos valores de 
igualdade, justiça social e equidade como norteadores da gestão 
pública para atendimento de necessidades coletivas que nascem 
das demandas objetivas da sociedade. Muito menos estão em 
pauta os contextos decisórios, normativos e organizacionais 
que particularizam a gestão pública. Quase sempre o valor da 
eficiência tem primazia no debate político, secundarizando 
as preocupações vinculadas à inclusão social. A esse respeito, 

1 Administradora. Mestre em Administração pela Universidade Federal de 
Sergipe.  Doutora em Administração pela FGV/São Paulo.  Pós-doutorado na 
Universidade Pompeu Fabra, em Barcelona – Espanha. Docente do Programa 
de Pós-Graduação em Gestão Pública da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte.
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a gestão pública – que deveria estar estreitamente associada à 
entrega de bens e serviços com qualidade ao cidadão, distribu-
ídos de forma equitativa e sem discriminação – acaba por criar 
condições para a reprodução de mais desigualdades na medida 
em que tem dificuldades para preservar o interesse público. 
Finalmente, a discussão sobre a criação de valor público pela 
gestão pública é praticamente ausente. 

Nesse contexto, impõe-se, para ampliar esse debate, 
reafirmar que a gestão pública trata da mobilização de recursos 
e processos para alcançar objetivos da sociedade que são 
definidos a partir de um conjunto de instrumentos e normas 
pactuado entre os diversos atores que constituem a arena 
decisória da ação pública – atores públicos e não públicos que 
expressam visões distintas sobre o papel a ser assumido pelo 
Estado e pelo mercado como unidades organizativas da socie-
dade. Discutir a gestão pública abordando seus fundamentos, 
de modo a oferecer um referencial básico para compreender a 
necessidade de intervenção do poder público face aos problemas 
da coletividade, é o objetivo deste capítulo. Assim, as seções 
seguintes abordam a relação entre Estado e gestão pública, 
a dinâmica de interações entre atores públicos e não públicos 
que configuram a ação pública, o conceito de gestão pública e as 
particularidades que a diferenciam da gestão privada, o sistema 
político-administrativo que realiza a gestão pública e os desafios 
que estão postos para a gestão pública na contemporaneidade.
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COMPREENDENDO A RELAÇÃO ENTRE 
ESTADO E GESTÃO PÚBLICA

A gestão pública tem por finalidade atender as demandas 
da sociedade por bem-estar a partir da oferta de bens e serviços 
públicos capazes de garantir dignidade à pessoa humana. 
A gestão pública, portanto, está intrinsecamente vinculada 
aos valores pactuados pela sociedade e que se materializam 
em normas, políticas, regulamentações, restrições, incentivos 
e controles voltados à produção dessa realidade pela ação do 
Estado – uma construção social que pactua, entre os cidadãos, 
deveres e direitos capazes de assegurar a convivência humana. 
Assim, um dos traços mais determinantes dessa construção é 
o poder de coerção do Estado sobre o cidadão que o aceita em 
nome da criação de instituições capazes de regular a vida social, 
a exemplo das estruturas legais que disciplinam as relações 
entre indivíduos, empresas e Estado. Como afirmam Albi, 
Gonzaléz-Páramo e Casanovas (2009, p. 58): 

El Estado es una organización peculiar que presenta dos 
rasgos distintivos esenciales: los ciudadanos pertenecen 
obligatoriamente a la organización estatal, que tiene 
poderes de coación ejercitables sin aquiescência 
individual. Éste es el marco en el que se desarollan 
las políticas públicas, que deben entenderse como el 
resultado de las decisiones de la autoridade legitimada 
por el processo politico e investida de poder de gobierno.

A configuração que o Estado assume depende funda-
mentalmente da dinâmica das interações entre os atores 
públicos e não públicos na definição de um conjunto de regras 
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que baliza essas relações e que regula a convivência humana 
em sociedade. Em decorrência dessa pactuação, fica eviden-
ciada a natureza política do Estado que consiste em assegurar 
direitos básicos inerentes à condição humana e estabelecer 
deveres aos cidadãos ao mesmo tempo que disciplina as rela-
ções entre indivíduos, empresas e Estado. Compartilhando 
do pensamento de Albi, Gonzaléz-Páramo e Casanovas (2009), 
a natureza política do Estado é servir às pessoas, assegurando 
as condições necessárias para a sociedade (saúde, educação 
e infraestrutura) e sua economia, garantindo a ordem e o 
cumprimento das leis para tal finalidade. 

Considerando que há múltiplos interesses que podem 
divergir sobre o que seja o interesse coletivo, o espaço público 
de mediação é um ambiente naturalmente conflituoso pela 
presença de divergências entre os atores públicos e não públicos 
sobre a forma de atuação do Estado e suas prioridades. No plano 
mais geral, na busca pela preservação do interesse público, 
o Estado dialoga diretamente com as falhas do mercado que ele 
tenta minimizar com base em um conjunto de instrumentos 
à sua disposição, tais como legislação, regulação, impostos e 
taxas, produção de bens e serviços, entre outros. Como afirmam 
Wafe e Curry (1907 apud MENY; THOENIG, 1992, p. 92),

Una autoridade pública puede definirse como un 
organismo que concede y administra los bienes 
colectivos. Un bien colectivo – el aire, el agua, la 
educación, etc- es un bien o un servicio que, según 
la definición que dan los economistas, posee tres 
particularidades. No es divisible (lo que A consume no 
impede la posibilidad de que B lo consuma); no puede 
ser racionado de forma selectiva por los mecanismos del 



22

GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL 

Gestão Pública contemporânea- bases teóricas e conceituais
Maria Arlete Duarte de Araújo

mercado y de los precios; finalmente, está disponible, ya 
se supone que cada consumidor potencial puede recibir 
una parte igual (MENY; THOENIG, 1992, p. 91-92).

A administração dos bens coletivos pelo Estado expressa a 
razão de sua criação na medida em que determinados bens e/ou 
serviços demandados pela coletividade não podem se submeter 
às regras do mercado que privilegiam o interesse privado e 
produzem desigualdade no consumo de bens e serviços. O livre 
mercado desconsidera as dimensões da vida em comunidade, 
com seus problemas soluções que necessitam da via política 
para sua regulação (HEIDEMANN, 2010).

Entre as falhas mais usuais do mercado e que suscitam a 
intervenção do Estado, podem-se citar: informação insuficiente 
sobre qualidade, preço e futuro; intenção deliberada de enganar 
ou distorcer a verdade; assimetria de informações e distribuição; 
preços de mercado não permitem um inadequado grau de coope-
ração para maximizar o bem-estar social devido aos preços de 
mercado (ALBI; GONZALÉZ-PÁRAMO; CASANOVAS, 2009); exis-
tência de externalidades, imperfeições de informação, presença 
de bens públicos, abuso de poder, prática de preços monopolistas 
(BARRIONUEVO FILHO, 2005); insatisfação com a equidade produ-
zida pelos resultados do mercado aferida por algum mecanismo 
governamental (MOORE, 2007). Os traços do Estado – poder 
coercitivo, defesa do interesse coletivo, estrutura de mediação 
de interesses, busca de bem-estar para a coletividade, correção 
das falhas do mercado, poder normativo, conjunto de instituições 
para regular diferentes aspectos da vida social – têm assumido 
maior ou menor ênfase ao longo da história.

De modo geral, duas concepções têm orientado essa cons-
trução: de um lado, a defesa de um Estado mínimo garantidor 
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da propriedade, dos contratos, da segurança pública e de poucas 
políticas públicas; do outro, a visão de um Estado promotor do 
desenvolvimento social e garantidor de um conjunto de direitos 
aos cidadãos capaz de assegurar um padrão de bem-estar à 
sociedade. Esse é também o pensamento de Martins (2005) que, 
ao defender que a gestão pública acompanha os paradigmas 
que estão presentes de transformação institucional do Estado, 
situa o debate em torno de conteúdo (o papel do Estado) e de 
processo (implementação das políticas). De um lado, está um 
Estado mínimo, com uma agenda de desconstrução de políticas 
públicas marcada por estruturas, regras, controles que viabi-
lizam uma maior autonomia do mercado; de outro, o Estado, 
que assume um projeto de desenvolvimento não mais como 
resultado apenas da livre iniciativa do mercado, mas orientado 
pelo incremento sustentável de bem-estar geral.

Assim, em função da correlação de forças políticas 
de cada sociedade e de conjunturas econômicas, políticas 
e sociais de cada contexto, o papel do Estado tem assumido 
formas mais ou menos intervencionistas nas soluções admi-
nistrativas, políticas e tecnológicas em relação aos problemas 
públicos originados na convivência social. Isso decorre do fato 
de que “há um papel indelegável do Estado na formulação de 
políticas, na promoção da competitividade, na regulação do 
mercado e na provisão de bens públicos” (MORAES, 2010, p. 203). 
Em decorrência, a gestão pública irá materializar-se a partir de 
compromissos negociados politicamente com diferentes atores 
para a criação de ambientes institucionais, a implementação de 
políticas públicas mais alinhadas com o ideário do Estado e a 
coalizão política no poder.

Assim, não há como falar de gestão pública sem pôr 
em foco a natureza do Estado que ela se propõe a viabilizar. 
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Nesse sentido, recursos, processos, regras, normas, arranjos 
organizacionais, decisões, operações, instituições e estruturas 
que configuram a gestão devem ser analisados com o enten-
dimento de que não há neutralidade nessa ação. O exame 
da gestão pública, consubstanciada em diversas políticas, 
alinha-se ao projeto político de construção de determinada 
realidade social. Essa constatação leva naturalmente à ideia 
de que o processo de transformação institucional se dá em um 
ambiente de conflitos, de disputa de narrativas, de referenciais, 
de recursos, de soluções, entre outros aspectos. Como afirmam 
Meny e Thoenig (1992, p. 116),

El conflicto puede expresarse en términos de intereses 
materiales, de privilegios sociales, de inf luencia 
política, pero se manifiesta también en clave normativa 
e cognoscitiva. Las representaciones de los fenómenos, 
el sentido y el significado que se da a los “hechos”, 
varían de un medio a outro, e incluso en el tiempo 
(MENY; THOENIG, 1992, p. 116).

Os conflitos ocorrem, pois, em uma arena pública de 
múltiplas interações em que os diversos atores se mobilizam 
politicamente para assegurar os seus interesses por meio de 
associações, partidos, movimentos, sindicatos, grupos etc. 
Nesse processo, importante compreender que a “decisão 
pública é um compromisso entre múltiplos atores interde-
pendentes” (MENY; THOENIG, 1002, p. 130). Assim, a gestão 
pública assume naturalmente uma face política de busca 
de consensos para a consecução dos objetivos da sociedade. 
O aprofundamento dessa dimensão política é o tema do tópico 
seguinte que discute a ação pública.
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AÇÃO PÚBLICA: dimensão 
política da Gestão Pública

As atividades de planejamento, organização, comando, 
coordenação e controle que caracterizam as funções típicas 
de gestão sobre os diferentes problemas públicos ocorrem 
em um sistema de ação pública estruturado por relações de 
interpendência entre os distintos atores que participam do 
processo decisório, com o objetivo de produzir alterações no 
tecido social. Em consequência, “los actores, los problemas, 
las soluciones, las decisiones no son necesariamente estables: 
pueden cambiar sobre la marcha, ajustarse, redefinirse, despa-
recer o reeemerger a medida que la acción política progresa” 
(MENY; THOENIG, 1992, p. 107). Considerando o exposto, 
é possível afirmar que a ação pública pode resultar em intera-
ções de intensidade variada e definição de estratégias de ações 
alternativas em um marco de ação mais ou menos estruturado 
(SUBIRATS et al., 2008). Nesse processo, a ambiguidade e as 
relações de influência e poder entre os atores ocupam um lugar 
central na ação pública.

Nesse sentido, compreender decisões, práticas, dilemas 
e restrições da gestão pública implica um esforço para iden-
tificar a dinâmica da ação coletiva e o processo político que 
se dá com o envolvimento de múltiplos atores na tomada de 
decisões que envolve diferentes políticas. O reconhecimento 
de múltiplos atores interagindo no espaço público apoia-se 
em uma visão pluralista da relação Estado e sociedade na qual 
os diferentes atores públicos e não públicos mobilizam dife-
rentes recursos e repertórios de ação para influenciar a gestão 
em seus diferentes aspectos, seja no plano administrativo, 
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nas formas de intervenção na realidade; seja no plano dos 
processos e práticas (MULLER; SUREL, 2002).

Logo, a gestão pública não ocorre em abstrato, mas é 
produto da ação concreta dos atores que se articulam para 
influenciar a ação pública por meio da mobilização de recursos 
políticos e técnicos à sua disposição. Os atores podem ser clas-
sificados como públicos e não públicos em função das esferas 
de atuação e de seu caráter público; ou como atores privados, 
sendo o espaço de atuação o elemento que define uma ou outra 
posição (SUBIRATS et al., 2008). Para Meny e Thoenig (1992), 
a ação pública incorpora atores formais e não formais à medida 
que as intervenções públicas produzem impactos sociais.

Assim, os atores que participam da ação pública agem 
para articular, na defesa de seus referenciais, recursos 
jurídicos, conhecimento técnico, relacionais, informação, 
capacidade de construir alianças políticas e de negociação, 
tempo, entre outros elementos. A ação pública é um espaço 
sociopolítico construído por técnicas, instrumentos e finali-
dades (LASCOUMES; LES GALÉS, 2012). Desse modo, estruturam 
um espaço público onde se produzem efeitos nos comporta-
mentos e ações dos diversos atores (SUBIRATS et al., 2008). 
Dessa forma, o resultado das interações não está dado a priori, 
pois depende da forma como os recursos à disposição dos 
atores são articulados e mobilizados e das coalizões políticas 
que são feitas para assegurar uma ou outra decisão.

A esse respeito, Subirats et al. (2008), ao discutirem os 
recursos que os atores mobilizam em diferentes etapas da 
política pública, chegam a apontar dez diferentes tipos de 
recursos, a saber: jurídico, humanos, econômicos, informa-
cionais, relacionais, de confiança, de tempo, patrimoniais, 
de apoio político e de força. Assim, a ação pública depende não 
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apenas da existência de recursos à disposição dos atores mas 
também da forma como são articulados para influenciar na 
tomada de decisão pela autoridade pública. Nesse processo, 
os atores articulam a harmonização dos seus interesses indivi-
duais e coletivos em um espaço de relações interorganizacionais 
que ultrapassa a visão estritamente jurídica e se constitui um 
constructo político (MULLER; SUREL, 2002).

Importa destacar que a ação pública ocorre em um 
ambiente marcado pelos constrangimentos existentes em 
virtude das regras institucionais que limitam as interações 
possíveis. Além das limitações constitucionais, registram-se 
restrições vinculadas aos dispositivos normativos do aparelho 
administrativo estatal e ao conteúdo relativo aos problemas que 
se deseja resolver, às estruturas de referência para lidar com 
os problemas identificados, aos valores que orientam a decisão, 
ao poder coercitivo da ação estatal e à busca de apoio político 
para a construção de consensos.

Para Muller e Surel (2002, p. 94), há um triplo problema 
que afeta hoje a ação pública:

1.a densidade técnica e a complexidade da ação pública 
crescem: as escolhas públicas necessitam levar em conta 
dados que salientam universos científicos, econômicos, 
sociais ou políticos mais e mais heterogêneos. A inte-
gração pelos atores políticos destes diferentes universos 
de sentido é cada vez mais problemática.
2. o meio sócio-organizacional da ação pública é cada 
vez mais móvel, fluido, incerto: cada decisão coloca, 
à frente, atores de diversos estatutos cuja integração 
mistura a fronteira público/privado.
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[...]
3. A articulação entre os processos que salientam a 
“política eleitoral”, isto é, os modos de seleção das elites 
políticas, as formas do debate público, as condições 
da competição para os postos de poder e a represen-
tação dos cidadãos, de uma parte, e os processos que 
salientam a “política dos problemas”– formulação dos 
problemas públicos e de suas soluções, representações 
dos grupos de interesse, processos de implementação 
da ação púbica – de outra parte (sobre esta distinção, 
cf. Leca, 1996, p.345), é cada vez mais problemática.

Os problemas identificados pelos autores colocam uma 
lente de análise importante para a compreensão das dificul-
dades da gestão pública, pois não se trata apenas de dominar, 
no plano administrativo, as condições técnicas para viabilizar 
a gestão mas também de saber lidar com a complexidade dos 
problemas públicos e da própria sociedade, em um ambiente 
neocorporativista que, na perspectiva de Macedo (2021), 
é marcado fortemente por atuações setoriais de grupos bem 
articulados em sua relação com o Estado. Nessa perspectiva,

A governança aparece como um modo de governo (esse 
último termo sendo entendido no sentido amplo), no 
qual a implementação da coerência da ação pública 
(construção dos problemas públicos, das soluções 
consideradas e das formas de sua implementação) 
não passa mais pela ação de uma elite político-admi-
nistrativa, relativamente homogênea e centralizada 
(que tende a perder, de fato, seu relativo monopólio 
na construção das matrizes cognitivas e normativas 
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das políticas públicas), mas pela implementação de 
formas de coordenação multiníveis e multiatores cujo 
resultado, sempre incerto, depende da capacidade dos 
atores públicos e privados em definir um espaço para 
implementar formas de responsabilização e de legiti-
mação das decisões, ao mesmo tempo no universo da 
política eleitoral e no universo da política de problemas  
(MULLER;  SUREL, 2002, p. 95).

Como se constata a partir do que postulam esses autores, 
a gestão pública depende fundamentalmente de que haja, por 
parte dos diferentes atores, um razoável grau de consenso 
sobre os problemas públicos que devem receber atenção, com 
identificação das decisões que serão tomadas para que se tenha: 
um programa de ação para resolução dos problemas; planos de 
ação claros e viáveis; e atos de implementação que viabilizem o 
plano e a solução dos problemas. Importa destacar, para ampliar 
a compreensão da dinâmica de interações entre os atores, 
que a ação pública ocorre em contextos decisórios, organiza-
cionais e normativos que demarcam a administração pública, 
na perspectiva de Harmon e Mayer (1999). 

Em primeiro lugar, a gestão pública lida com decisões 
que dizem respeito à vida de todos, que são tomadas em 
nome do interesse público e empregam, para isso, recursos 
públicos. Os problemas públicos podem ser dóceis e 
perversos em função do grau de dificuldade que possuem, da 
ambiguidade que apresentam e da complexidade de solução. 
Assim, a escolha de uma explicação para um problema 
público determina sua solução, o que dificulta uma formu-
lação definitiva (HARMON; MAYER, 1999). 
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Em segundo lugar, as decisões são tomadas em um 
marco de referência normativa que baliza as escolhas públicas. 
Para Harmon e Mayer (1999), normas e valores presentes na 
esfera da administração pública podem agrupar-se em três 
vetores normativos, quais sejam: eficiência e efetividade na 
prestação de bens e serviços; relação do governo com seus 
cidadãos e capacidade do sistema de governo; controle da 
cidadania sobre o funcionamento do governo com vista à sua 
representação e discricionariedade. Como apontam os autores,

Estos grupos de valores tienen también, en esencia, 
dirección y magnitude. Estas cualidades están determi-
nadas por la combinación peculiar de política, cultura y 
condiciones económicas de la sociedade en un momento 
histórico. [...]. Entender estos vectores y las tensiones 
dentro y entre ellos es clave para dar sentido a las 
distintas funciones de los administradores públicos 
en los campos organizacionales dentro de los cuales 
actúan (HARMON; MAYER, 1999, p. 67).

Em terceiro lugar, as decisões ocorrem em ambientes 
organizacionais marcados por relações indivíduo x organização, 
relações intraorganizacionais e interorganizacionais que 
se dão em três planos. No primeiro plano, estão as questões 
motivacionais, as relações pessoais, a discricionariedade; 
no segundo plano, as relações no âmbito interno e/ou com outras 
unidades de outros poderes; e, por último, o foco recai sobre 
a relação com outros arranjos organizacionais localizados no 
âmbito externo (HARMON; MAYER, 1999). Assim, os diferentes 
processos que estruturam a vida organizacional bem como os 
recursos à disposição dos diferentes atores determinam a forma 
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como os problemas públicos são conduzidos. As três dimensões 
constituem o campo da gestão pública e devem ser analisadas 
conjuntamente, pois estão imbricadas.

Todas essas decisões buscam criar as condições necessá-
rias para a ação estatal e revelam a complexidade que envolve 
a gestão pública, dado que tomar decisões implica escolhas 
políticas para os diferentes atores públicos e não públicos, em 
especial, porque a tomada de decisões na gestão pública procura 
dar materialidade a uma ideia de bem-estar da sociedade. 
A mediação de interesses realizada pelo Estado ocorre a partir 
da mobilização de decisões, recursos, processos e instrumentos 
para alcançar objetivos coletivos da sociedade. Em relação aos 
instrumentos, há uma pluralidade deles – legislativo, regulador, 
econômico, fiscal, incentivo, informativo e de comunicação, 
buscando organizar relações sociais entre o poder público e 
seus destinatários para alcançar a finalidade da gestão pública 
(LASCOUMES; LES GALÉS, 2012).

A visão de sociedade que se deseja alcançar define o 
papel atribuído ao Estado e ao mercado e a configuração que 
a gestão pública assume. A seção seguinte aprofundará essa 
compreensão a partir de sua definição.

DEFININDO GESTÃO PÚBLICA

A gestão pública pode ser vista como um conjunto 
de decisões emanadas da autoridade pública para resolver 
determinados problemas públicos a partir da articulação 
de instrumentos, normas, recursos, instituições, por meio 
de estruturas organizacionais e em um processo de diálogo 
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com atores com interesses distintos. Como afirmam Meny e 
Thoenig (1992, p. 91):

La actividad pública procede de la naturaleza autoritaria 
de que se halla investido el actor gubernamental. 
En otras palavras, éste posee una legitimidad que es la 
de la autoridad legal, o ejerce una coerción que se apoya 
en el monopolio de la fuerza. Por ello el acto público se 
impone; está habilitado en tanto que expresión de las 
potestades públicas (Gilbert, 1985). La autoridade de la 
que está investido se impone a la colectvidad.

Em decorrência do que mostram os autores, a gestão 
pública trata de decisões de natureza política para produzir 
o desenho de soluções, alocação de recursos e mobilização de 
recursos e competências necessárias à solução dos problemas 
da sociedade. A gestão pública trata da alocação e distribuição 
dos recursos públicos e da coordenação dos agentes públicos 
para alcançar um fim coletivo (ALBI; GONZALÉZ-PÁRAMO; 
CASANOVAS, 2009). Na perspectiva de Moore (2007, p. 170), 
a gestão pública busca a criação de valor público que pode ser 
entendido como “tudo aquilo que um governo devidamente 
constituído, atuando como um agente de seus cidadãos, declara 
ser um propósito importante a ser perseguido utilizando os 
poderes e os recursos do Estado”.

Assim, essa compreensão remete aos seguintes compo-
nentes da gestão pública: finalidade pública, situação inicial, 
instrumentos de gestão e restrições de natureza técnica, legal 
ou orçamentária (ALBI; GONZALÉZ-PÁRAMO; CASANOVAS, 
2009). Esses componentes indicam que a gestão pública ocorre 
em um contexto de restrições que condicionam a escolha dos 
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instrumentos a ser adotados para a solução dos problemas de 
determinada situação inicial que merece atenção do poder 
público e necessita de transformação social. São restrições 
legais, orçamentárias, de pessoal, técnicas que impactam dire-
tamente na formulação e na implementação dos instrumentos 
de ação pública. Nesse caso, não estamos sequer mencionando as 
restrições que naturalmente emergem do embate público entre 
os diferentes atores públicos e não públicos. Dito de outro modo, 
a conformação do Estado definida por um conjunto de restrições 
condiciona de partida as alternativas que podem ser formuladas 
para a gestão pública. Assim, a gestão pública persegue metas 
coletivas, desenvolve-se em um contexto marcado por restrições 
jurídicas e mobiliza um conjunto de regras, normas e decisões 
para a coordenação das ações necessárias à sua finalidade pública 
(ALBI; GONZALÉZ-PÁRAMO; CASANOVAS, 2009).

Ao procurar assegurar o interesse público, a gestão 
pública lança mão de muitos instrumentos à sua disposição 
(legislação, impostos, financiamento de atividades, fiscal, comu-
nicação etc.). Como afirmam Lascoumes e Le Galés (2012, p. 22), 
aplicado ao campo político e à ação pública, “um instrumento é 
um dispositivo técnico com vocação genérica portador de uma 
concepção concreta da relação política/sociedade e sustentado 
por uma concepção da regulação”. Pode, igualmente, ao utilizar 
os instrumentos à sua disposição, intervir no funcionamento 
do mercado com o objetivo de corrigir as falhas do mercado 
originadas pela existência de imperfeições em informações, 
externalidades, concentração de poder, abusos econômicos, 
entre outras razões que prejudicam o interesse da maioria. 
Assim, os instrumentos, ao veicularem uma representação dos 
problemas, privilegiam determinados atores e soluções, o que 
define a sua capacidade de ação (LASCOUMES; LE GALÉS, 2012).
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Um grau maior ou menor de intervenção no mercado 
é uma escolha política a partir do marco de restrições orça-
mentárias, políticas, jurídicas existentes, como também é uma 
escolha política a definição dos instrumentos que serão utili-
zados para disciplinar as relações entre indivíduos, empresas 
e o próprio Estado. Assim, 

El Estado puede, por otra parte, interferir directamente 
en el funcionamiento del mercado mediante la 
financiación de su actividad propria, a través de 
impuestos sobre el gasto, la renta o la riqueza, así como 
también financiando la actividad privada, por medio 
de subvenciones concedidas a determinados gastos o 
producciones. Los impuestos y las subvenciones afectan 
a la actividad económica alterando las restricciones 
presupuestarias de los consumidores y las empresas. Por 
ello, pueden ser utilizadas para corregir ineficiencias 
derivadas de la existencia de precios de mercado que 
no reflejan plenamente los costes de producción o las 
valoraciones sociales (caso habitualmente asociado 
a la existencia de efectos externos o a la presencia 
de información imperfecta), así como para alcanzar 
metas redistributivas (ALBI; GONZALÉZ-PÁRAMO; 
CASANOVAS, 2009, p. 50).

A gestão pública expressa as escolhas políticas para a 
resolução de problemas da coletividade. Assim, há sempre 
uma finalidade pública que orienta o debate, as preferências, 
a decisão, os recursos financeiros, os meios adotados. Importa 
reter, nesse aspecto, que transformação de determinada situ-
ação inicial, caracterizada como um problema público a exigir 
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uma solução das autoridades públicas, não necessariamente 
ocorrerá, resultando, em muitas ocasiões, em agravamento da 
situação inicial. Isso decorre do fato de que os interesses diver-
gentes que operam em um contexto pluralista – no qual o conflito 
está presente – e os grupos de pressão interdependentes agem 
para configurar em sua ação pública as respostas aos problemas 
de natureza pública que convergem para seus interesses 
(LES METCALFE, 2009). Como afirma Silva (2005, p. 71), “há uma 
dimensão política das decisões públicas, gerando potencialmente 
a impossibilidade de um Estado gerencial puro e a necessidade de 
controle rigoroso sobre as decisões dos agentes públicos”. 

Essa constatação nos leva a aprofundar o debate sobre 
a natureza da gestão pública a partir da comparação com 
elementos da gestão privada de modo a evidenciar ainda mais 
as suas especificidades, dificuldades e os limites, bem como as 
suas possibilidades e, em especial, a sua finalidade. 

PARTICULARIDADES DA GESTÃO PÚBLICA

Dado que a gestão pública tem por finalidade a promoção 
do bem-estar da sociedade por meio de respostas efetivas aos 
problemas coletivos e que expressa escolhas políticas que 
naturalmente implicam mudanças sociais, faz-se necessário 
discutir algumas de suas particularidades para ampliar sua 
compreensão. Conforme Echebarria e Mendonça (2009, p. 20), 
quatro elementos são importantes nesse processo, a saber:
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[...] a substituição do mercado pelo processo político 
como mecanismo de designação de recursos; o fato 
de que as administrações públicas têm o caráter de 
poderes públicos; a natureza distinta dos processos de 
criação de valor por parte do setor público, e a dificul-
dade de medir o valor criado. 

O primeiro elemento se dá pelo fato de que a ação do 
Estado procura minimizar as falhas do mercado que, pelas suas 
imperfeições, além de não alocar corretamente os recursos para 
atendimento das necessidades coletivas, não se preocupa se os 
bens e serviços que são produzidos pelo mercado são acessíveis 
a todos os cidadãos. Assim, o poder público opera para ofertar 
bens e serviços socialmente desejáveis, sejam eles bens públicos 
ou bens privados.

Em ambos os casos, o processo político substitui o 
mercado como um mecanismo de aplicação de recursos 
em uma dupla vertente. Por um lado, o processo político 
determina o volume do gasto público total ou, em outras 
palavras, o total dos recursos destinados ao Estado para 
a realização de seus fins. Isto significa determinar o 
peso relativo dos setores público e privado na distri-
buição da renda gerada por um pais. Por outro lado, 
o processo político atribui recursos através das 
decisões sobre a porção do orçamento disponível 
para fornecer os distintos bens e serviços públicos 
(ECHEBARRIA; MENDONÇA, 2009, p. 21).



37

GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL 

Gestão Pública contemporânea- bases teóricas e conceituais
Maria Arlete Duarte de Araújo

Por essa razão, diz-se que a gestão pública opera em 
um mercado político e não em um mercado econômico que 
se move fundamentalmente pela lógica da eficiência descui-
dando de outros aspectos que são muito importantes na gestão 
pública. Em consequência, as decisões públicas articulam, 
além da preocupação com a eficiência, outros valores como a 
equidade e a distribuição de níveis de bem-estar que orientam 
as metas coletivas. 

No mercado político, negociam-se políticas em 
matérias variadas em troca de apoio eleitoral (ALBI; 
GONZALÉZ-PÁRAMO; CASANOVAS, 2009). Esse fato não implica 
afirmar que a gestão pública possa prescindir da racionali-
dade – inclusive porque os recursos que movimenta são de 
natureza pública e não é dado ao gestor público o direito de 
não procurar a eficiência na utilização de tais recursos e a 
eficácia e efetividade de suas políticas –, significa apenas 
afirmar que ela é mais vulnerável às pressões políticas dos 
atores envolvidos na ação pública e, assim sendo, não se pode 
desprezar em sua avaliação o componente da política. 

A gestão privada organiza seus processos e recursos 
para determinado público que ela define como seu cliente em 
potencial enquanto a gestão pública atende a interesses difusos 
e coletivos. Dessa forma, o raio de atuação da gestão pública é 
muito mais amplo e complexo, pois, em tese, todos os cidadãos 
podem interagir com a gestão, dada a condição de cidadão, 
possuidor de direitos e deveres. Essa condição de cidadão é 
absolutamente distinta da condição de cliente que se relaciona 
com a empresa, tendo o preço dos bens e/ou serviços como 
elemento determinante para sua aquisição. 

Em segundo lugar, o Estado tem poderes para definir 
ações e instrumentos para viabilizar o alcance de demandas 
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oriundas da coletividade. A autoridade do poder estatal é 
legitimada pelos diversos atores sociais que pactuaram a sua 
existência. “Para isto, a sociedade outorga ao Estado a autoridade 
para exercer um poder coercitivo sobre seus membros quando 
se trata de alcançar seus fins” (ECHEBARRIA; MENDONÇA, 2009, 
p. 22). O conjunto de dispositivos normativos postos à disposição 
da ação estatal é mobilizado para assegurar valores da adminis-
tração pública, tais como os valores da igualdade, equidade e 
justiça social para viabilizar as políticas públicas orientadas pelo 
atendimento das demandas da coletividade. 

Nesse cenário, há muitos e variados constrangimentos 
impostos à gestão pública relativos à forma como são admi-
nistrados os recursos humanos, materiais, tecnológicos e 
patrimoniais na prestação de bens e serviços à sociedade 
completamente ausentes na gestão privada e que impactam 
fortemente os resultados possíveis de ser alcançados. Para Albi, 
Gonzaléz-Páramo, Casanovas (2009), são muitas as restrições 
que impactam a gestão pública: o processo eleitoral, a gestão 
orçamentária, a codificação das normas e procedimentos, os 
controles administrativos, a estabilidade do emprego público, 
garantias legais, aversão à iniciativa. 

Tomadas en su conjunto, estas variables tienden a 
definir una cultura del “no es posible”, inmovilista y 
sin dirección efectiva. En todo caso, nos ofrecen varias 
razones por las que la gestión pública es peculiar y nos 
sugieren por qué la mera transposición de las técnicas 
de gestión privada a las tareas de la Administración 
pública puede no funcionar (ALBI; GONZALÉZ-PÁRAMO; 
CASANOVAS, 2009, p. 54).
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Há também um conjunto de princípios que deve ser 
observado, a saber: legalidade dos atos praticados, moralidade, 
publicização, impessoalidade e transparência. Para Meny e 
Thoenig (1992), trata-se de uma causalidade normativa que 
disciplina e fundamenta a ação pública. Logo, os impactos 
causados no tecido social são consequência da forma como 
objetivos, conteúdos e instrumentos de ação da autoridade 
governamental são articulados e aplicados. Nessa perspectiva, a 
gestão pública preocupa-se em assegurar – tendo como origem a 
arrecadação de recursos a partir de taxas, impostos e contribui-
ções da sociedade – a quantidade de bens públicos a ser ofertada 
aos cidadãos e minimizar as diferenças que o mercado causa 
em sua distribuição. Essa preocupação é decorrente do fato 
de que o cidadão financia, com seus impostos, a organização 
estatal e cumpre suas normas em troca de garantias de não 
discriminação (ALBI; GONZALÉZ-PÁRAMO; CASANOVAS, 2009). 

Em terceiro lugar, a criação de valor público nasce das 
interações processadas no tecido social que possibilitam um 
aprendizado coletivo. Para Echebarria e Mendonça (2009), 
os processos de criação de valor no setor público decorrem de: 
transações individuais com os cidadãos, programas públicos e 
regulamentações, havendo, nesse processo, uma dificuldade 
natural em medir o valor público, pois não é fácil aferir relação 
entre produtos e impactos, diferentemente do mercado, no qual 
as transações são mediadas pelo preço que regula os ganhos 
econômicos atribuindo participação no mercado consumidor 
às empresas, produzindo, assim, transações individuais. 
Os recursos que circulam no mercado tanto se originam-se 
venda de bens e/ou serviços como sofrem a influência da oferta 
e demanda destes. Por sua vez, a gestão privada cuida desse tipo 
de relações comerciais e tem como objetivo final a acumulação 
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de lucros do proprietário e/ou dos acionistas da empresa. 
A gestão pública opera com recursos oriundos de impostos, 
contribuições e taxas dos cidadãos para atender objetivos de 
interesse coletivo. 

En cambio, existe una oposición radical entre la 
autoridad púbica y la empresa. Esta oposición 
obedece a sus finalidades respectivas. La empresa o 
la organización privada es introvertida, persigue una 
finalidad interna, por cuenta de sus proprietarios o 
sus miembros. (..) Por su parte, la autoridad pública, al 
menos por mandato o por principio, es extravertida. 
Se legitima por la persecución de finalidades externas. 
Sus actividades, sus productos, su gestión interna, su 
eficiencia, están subordinadas a la satisfacción de 
problemas o de metas externas. Se trata de modificar 
los atributos o las características del tejido social que 
las autoridades públicas juzgan necesario proteger 
frente a amenazas (el entorno natural, la paz civil) o 
transformar en un estado más satisfactorio (empleo, 
educación) (MENY; THOENIG, 1992, p. 93). 

Entendimento semelhante é expresso por Harmon e 
Mayer (1999) ao enfatizarem que o governo se diferencia dos 
negócios de muitas formas: por assumir maiores responsa-
bilidades legais, pela dificuldade em definir e avaliar metas, 
pela natureza plural e pública da tomada de decisão, pelo 
atendimento às necessidades coletivas por forças alheias ao 
mercado, por não escolherem o âmbito de sua atuação, pela 
ambiguidade de objetivos, pela forma como obtém recursos 
para suas atividades. Podemos complementar afirmando que 
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a gestão pública opera sempre para transformação do tecido 
social, na medida em que há sempre uma teoria de mudança 
social por trás das decisões públicas (MENY; THOENIG, 1992).

Esses são alguns traços peculiares da gestão pública que 
acentuam a sua dimensão política para o atendimento às necessi-
dades coletivas. A preocupação com a redistribuição, a igualdade, 
a falta de correspondência entre financiamentos de determinada 
organização pública e seu desempenho, entre outros aspectos, 
são percebidos por Echebarria e Mendonça (2009) como caracte-
rísticas do processo político. Para Moore (2007, p. 172), 

É importante reconhecer que a inserção de um governo 
que atua em nome de alguma visão socialmente cons-
truída sobre o que seria bom para os indivíduos e para 
a sociedade em geral sugere uma ideia de valor público 
que traz de volta a ideia de que o valor público é o que 
os governos representativos do governo dizem ser, bem 
distante da ideia de que o valor público não é apenas 
aquilo que satisfaz os indivíduos, ou apenas aqueles 
aspectos que um mercado não irá produzir natural-
mente. Quando se tem um governo que age por meio do 
uso de ativos e poderes para assegurar condições sociais 
agregadas, tem-se que fazer a importante pergunta de 
como o próprio governo orienta a si mesmo. E é aqui que 
há necessidade de atentar para as bases e processos da 
política, e não da economia. 

Contudo, importa destacar que não basta reconhecer 
sua dimensão política mas também compreender que a gestão 
pública – materializada em decisões, preferências, instru-
mentos, normas e alocação de recursos – é resultante dos 



42

GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL 

Gestão Pública contemporânea- bases teóricas e conceituais
Maria Arlete Duarte de Araújo

processos de interação envolvendo múltiplas decisões e atores 
na ação pública. Assim, impõe-se a necessidade de fazer as 
leituras corretas dos contextos decisório, normativo e organiza-
cional da gestão pública e das dimensões (interorganizacionais, 
intraorganizacionais e individuais) do fenômeno organizacional 
para a correta compreensão das políticas que são formuladas e 
implementadas, pois somente assim será possível identificar os 
interesses que orientaram esses processos. Todas as questões 
acima estão no cerne da gestão pública que se realiza por um 
conjunto de organismos e instituições para a criação de valor 
público (MOORE, 2007), que se chama administração pública, 
objeto de discussão no tópico a seguir. 

QUEM FAZ A GESTÃO PÚBLICA?

A gestão pública – entendida como o esforço mobilizador 
de recursos humanos, orçamentários, materiais, patrimoniais, 
tecnológicos, informacionais, culturais e sociais –, para viabilizar 
as políticas de interesse da sociedade, definidas na ação pública, 
materializa-se por meio do aparato administrativo estatal. 
“O Estado tem um visível caráter instrumental, aparecendo 
como o conjunto de instituições e organizações que dota a 
própria sociedade para cumprir seus objetivos” (ECHEBARRIA; 
MENDONÇA, 2009, p. 22). Ou, como afirmam Subirats et al. 
(2008, p. 61), 

El sistema político-administrativo comprende 
el conjunto de instituciones  gubernamentales 
(parlamento, gobierno), administrativas y judiciales de 
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un pais, que disponen de la capacidad, aparentemente 
legitimada por el orden jurídico, de estructurar 
cualqiuer sector de la sociedade a través de decisiones 
dotadas de autoridad. Estas decisiones son el producto 
de procesos politico – administrativos que se realizan 
de acuerdo con reglas procedimentales que fijan las 
interacciones internas y externas de manera precisa.

Nessa definição, fica evidente o papel do sistema políti-
co-administrativo: transformar as demandas sociais em ações 
capazes de transformar a realidade social, em um processo 
dialógico com atores públicos e não públicos, em que se legi-
tima a autoridade do Estado na condução do interesse público. 
Assim, a ação administrativa se exerce a partir de um conjunto 
de atividades e processos para viabilizar o alcance dos objetivos 
por meio de estruturas hierárquicas e dispositivos normativos 
que explicitam, além das principais orientações valorativas, a 
realidade social a ser transformada. Desse modo, a gestão pública 
expressa um compromisso político com a mudança social. Como 
afirmam Albi, Gonzaléz-Páramo, Casanovas (2009, p. 59), 

El elemento político e institucional condiciona la 
traducción de las demandas ciudadanas – corrección 
de fallos del mercado y redistribución, junto a otros 
posibes fines no económicos – en una representación 
parlametaria y unos objetivos de gobierno, así como los 
patrones de interacción entre los responsables políticos 
y las unidades gestoras o agencias – cuya forma más 
centralizada y jerárquica son las agencias burocráticas 
– encargadas de actividades de regulación, diseño de 
políticas, coordinación, asesoramiento y ejecución de 
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actividades (recaudatorias, asistenciales y provisoras 
de bienes y servicios). No son la complejidad, el tamaño 
o la naturaliza jerárquica rasgos esenciales en la gestión 
pública. También hay corporaciones privadas grandes, 
complejas y jerárquicas. Se trata, más bien, de la 
supremacia del derecho.

Nessa tarefa, vários dilemas se apresentam dada a 
complexidade inerente à gestão pública. Compartilhando do 
pensamento de Harmon e Mayer (1999), os dilemas relacionados 
à garantia do direito do indivíduo, à busca de equidade para 
todos, à busca de equidade horizontal e à particularização da 
ação do governo ocupam centralidade na tomada de decisões. 
Evidencia-se, pois, uma tensão permanente para encontrar 
respostas aos dilemas que são postos na tarefa de executar 
as decisões de gestão. Nesse sentido, a gestão pública, para 
entregar bens e serviços de qualidade aos cidadãos, demanda 
que o sistema político-administrativo seja competente para 
alcançar, com os meios disponíveis e os constrangimentos 
impostos pelo marco jurídico, os melhores resultados. 

Outrossim, é importante reter que, em função da 
complexidade e do volume das demandas da sociedade, 
na contemporaneidade, também recai sobre o sistema polí-
tico-administrativo a responsabilidade pela execução da 
prestação de bens e serviços por meio de outras organizações. 
Concordando com Les Metcalfe (2009, p. 54), 

Se a gestão em geral consiste em saber fazer algo por 
meio de outras pessoas, a gestão pública consiste em 
saber fazer algo por meio de outras organizações. 
As políticas públicas normalmente pressupõem o 
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esforço conjunto de muitas organizações. A gestão 
pública geralmente implica a compreensão da complexa 
e delicada tarefa de aceitar a responsabilidade de dirigir 
uma rede interinstitucional. A coordenação entre 
organizações que são formalmente autônomas porém 
funcionalmente interdependentes é uma das chaves 
para conseguir a eficácia na gestão pública.

O importante é assegurar que a prestação de bens e 
serviços ao cidadão, por diferentes arranjos organizacio-
nais, continue sendo orientada pelos valores de igualdade, 
de equidade e de justiça que caracterizam a gestão pública. 
Compartilhando do pensamento de Matias (1999, p. 157), 
“de hecho los ciudadanos son los acionistas políticos y econó-
micos de las Administraciones públicas y tienen muchos más 
derechos de los que están asociados al rol de cliente”.

Em ambas as situações, seja como provedor direto, seja 
como coordenador de múltiplas organizações, a gestão pública 
demanda que o sistema político-administrativo desenvolva 
capacidades institucionais de gestão para produção e entrega de 
resultados de interesse da cidadania. Isso implica capacidade de 
formulação, execução, monitoramento e avaliação de objetivos 
que assegurem o pleno desenvolvimento de uma sociedade de 
bem-estar. Para Brugué e Gallego (2001, p. 51), 

[...] el rendimiento institucional se ha definido como 
la capacidad de la instituciones públicas de dar 
respuestas a las necesidades sociales y de ser efectiva 
en sus actuaciones, esto es, en sus interacciones con 
la sociedad .Estas interacciones implican procesos 
de toma de decisiones a través de acuerdos y la 
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consecución de objetivos a través de intervenciones 
directas o indirectas. El rendimiento institucional 
se ha considerado una variable que puede ser 
dependiente e independiente al mismo tiempo. 
Es decir, las condiciones socioecómicas y sociopolíticas 
condicionan el rendimiento institucional – enfoque 
de cultura política -, pero tales condiciones son a su 
vez resultado de la intervención de las instituciones – 
enfoque institucional -, en una suerte de efecto circular 
de influencias recíproca (Tarrow, 1996).

A complexidade da gestão pública exige um conjunto de 
competências e capacidades novas, a saber: organizar, integrar 
e gerenciar uma rede para gerar confiança, colaborar na gestão 
dos problemas associada às competências já tradicionais de 
planejamento, orçamento e pessoal, entre outras (GOLDSMITH; 
EGGERS, 2006). Compartilhando do pensamento de Losada 
(2009), dentre as capacidades de gestão, destacam-se a articu-
lação, a dinamização dos recursos internos – que envolvem, 
entre outros sistemas, os de informação, estruturas, gestão de 
recursos humanos, os técnicos –, bem como a habilidade de 
criar ambientes favoráveis à gestão da política pública.

A correta compreensão do sistema político-adminis-
trativo exige não só um foco nas capacidades de gestão mas 
também o entendimento de que as diferentes capacidades se 
situam em três âmbitos de atuação: sociotécnico, político-cul-
tural e de controle e melhorias. O âmbito sociotécnico trata 
de ambiente, objetivos, estruturas, tecnologias, processos. 
O âmbito político-cultural considera as organizações públicas 
como realidades políticas em que os diversos atores agem na 
defesa de seus interesses e, por último, o âmbito do controle 
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tem como foco o acompanhamento permanente de suas ativi-
dades e processos para possíveis adequações (MATIAS, 1999). 
Para Brugué e Gallego (2001), constituem as dimensões da 
administração pública:   

[...] la dimensión institucional, en primer lugar, hace 
referencia a las “reglas del juego”formales y informales, 
así como al sistema de incentivos y constricciones 
que delimitan quiénes son los principales actores en 
determinadas arenas, cuál debe ser su comportamiento 
y cuáles pueden ser sus expectativas. Las instituciones 
no se diseñan por decreto, sino que formam parte de 
la cultura cívica y son resultado del aprendizaje social. 
(....)
Por otra parte, la dimensión organizativa de la 
administración pública incluye una vertiente interna 
y otra externa. La dimensión organizativa interna 
de la administración pública hace referenca a todos 
aquellos aspectos organizativos y de funcionamiento 
que la caracterizan. La dimensión organizativa 
externa hace referencia a las funciones de las 
unidades administrativas según el entorno con el que 
interaccionan y para el que ofrecen sus servicios 
(BRUGUÉ; GALLEGO, 2002, p. 53).

Além dessas dimensões, e reforçando a perspectiva 
de Matias (1999), faz-se necessária uma lente ampliada que 
incorpore o espaço público como o ambiente em que os atores 
públicos e não públicos interagem para a tomada de decisões 
públicas. Isso decorre do fato de que “a administração pública 
es una realidad social, política y organizativa que requiere unos 
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tratamentos analíticos, jurídicos, económicos, sociológicos e 
politológicos” (MATIAS, 1999, p. 35). Na perspectiva de Keinert 
(2000, p. 73), “o público é resultante do entrelaçamento Estado-
Sociedade, como espaço dinâmico, que, portanto, não pode ser 
garantido por delimitação nem possui um locus especifico”. 
Assim, o estilo administrativo e o formato institucional são a 
expressão de onde se localiza o centro referencial: se no Estado, 
se na sociedade civil. 

A excelência na gestão pública depende, entre outros 
fatores, de identificação da agenda de decisões-chave, capa-
cidade de articulação, desenvolvimento de atitude para lidar 
com a complexidade, formação de redes, inovação e flexibi-
lidade na condução dos processos na macroestrutura estatal 
(KLIKSBERG, 2009) e, especialmente, de que a responsabilização 
na administração pública seja para a construção de um estado 
mais democrático a serviço da cidadania. Nesse sentido, faz-se 
necessário garantir padrões de qualidade na prestação de 
serviços ao cidadão, justiça na distribuição dos benefícios, pres-
tação de contas que traduza de fato as opções políticas feitas, 
transparência na forma como são identificadas, analisadas e 
monitoradas as necessidades dos cidadãos, desenvolvimento de 
uma sólida capacidade institucional e desenho organizacional 
do estado para incentivar os cidadãos a atuarem no espaço 
público (ARAUJO, 2010). 

Impõe-se – após a discussão dos elementos que circuns-
crevem a gestão pública e que a vinculam fortemente ao esforço 
racionalizador de estruturas, recursos e instrumentos legais 
para realização dos objetivos da sociedade – fazer uma reflexão 
sobre os desafios que estão postos na contemporaneidade face 
à nova configuração do Estado. Passar de provedor exclusivo 
direto de bens e serviços para os cidadãos para constituir-se 
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em Estado rede que articula a gestão, a partir de diferentes 
arranjos organizacionais, exige-se, nesse processo, a presença 
muito mais atuante do cidadão na definição e no controle das 
políticas públicas.

DESAFIOS PARA A GESTÃO PÚBLICA 
NA CONTEMPORANEIDADE

Dados os enormes desafios postos pela complexidade dos 
problemas da sociedade, agravados diante de desigualdades 
alarmantes que deixam o ideário de bem-estar social distante 
da maioria da população, é impensável realizar a gestão pública 
sem que haja a construção de novas esferas públicas capazes de 
congregar atores diversos e organizações distintas discutindo, 
formulando, implementando e avaliando as políticas. Isso 
implica, naturalmente, pensar formas participativas de gestão 
em que o cidadão possa contribuir para a tomada de decisão, 
implementação e monitoramento das políticas ao mesmo 
tempo que se faz necessário definir também novas formas de 
produção dessas políticas, por meio de coprodução, parcerias 
e/ou consórcios. Esses novos arranjos ampliam a necessidade 
de mais transparência e controle social, de modo a viabilizar o 
compartilhamento de informações e decisões entre os atores 
responsáveis pelo gerenciamento das políticas. Nessa perspec-
tiva, concordamos com o pensamento de Salgado e Fernandes 
(2011, p. 21), quando postulam que

Os novos modelos emergentes apontam para a atuação 
do Estado na regulação socioeconômica, negociação e 
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formação de consensos como institutos privilegiados 
na administração dos interesses públicos, o que favo-
rece modelos organizativos e de gerenciamento mais 
flexíveis ágeis, participativos e voltado para resultados. 
As novas relações entre Estado e sociedade implicam na 
revisão dos espaços de discricionariedade, no uso crite-
rioso dos poderes estatais e no exercício da ponderação 
entre interesse, valores e direitos, espaço de trânsito 
privilegiado do controle social.

Desse modo, o próprio ato de gerir torna-se mais 
complexo, pois, diante da impossibilidade de o Estado assumir 
sozinho a execução das políticas públicas, há a necessidade de 
incorporar novos atores nas tarefas de coordenação, imple-
mentação e avaliação. Em decorrência disso, emergem também, 
como novos elementos da gestão pública, a governança, a copro-
dução, as parcerias. Assim, novos formatos organizacionais 
para a produção de políticas são incorporados para melhorar 
a capacidade institucional de gestão do governo. Concordando 
com Kliksberg (2009), face a uma realidade complexa, multifa-
cetada e incerta, impõe-se uma gestão competente, flexível e 
com solidez epistemológica. 

Todas essas novas exigências que recaem sobre a gestão 
pública não podem se dar sem uma preocupação com a susten-
tabilidade ambiental, social e econômica que deve se constituir 
como uma preocupação transversal na construção de todas as 
políticas. Em decorrência dessa constatação, a gestão pública 
deve esforçar-se por criar valor público na perspectiva defen-
dida por Moore (2007) e alcançar os objetivos de promoção do 
bem-estar da coletividade com a ampliação dos espaços inte-
rorganizacionais para o cumprimento das responsabilidades 
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públicas. Como afirma Barzelay (2021), comentando as ideias 
de Michael Moore, “criar valor público implica entregar 
programas públicos e criar condições para viabilizar a entrega 
de programas públicos, incluindo a gestão. Compartilhando 
da Carta Ibero-Americana de Qualidade na Gestão Pública 
(2008, p. 11), destaca-se que

A qualidade na gestão pública tem sentido se seu fim 
último é lograr uma sociedade do bem-estar, com justiça 
e equidade, garantindo o desenvolvimento da pessoa e o 
respeito à sua dignidade, a coesão social e a garantia do 
cumprimento efetivo e integral dos direitos humanos. 
Especialmente assegurando para todas as pessoas o 
acesso oportuno e universal ao usufruto da informação, 
prestação de serviços públicos de qualidade.

A esse respeito, criar valor público implica, pois, orientar 
a gestão pública por valores que espelhem uma sociedade que 
seja pautada não apenas por bem-estar material dos indivíduos 
mas também que incorpore uma preocupação com a coletivi-
dade e com a construção progressiva de uma sociedade justa 
e garantidora de direitos. Nesse processo, colaboram para a 
criação de valor público a participação do cidadão na tomada de 
decisão sobre as alternativas a escolher, a alocação de recursos 
e as formas de avaliação. Do mesmo modo atua o controle social 
em todos os processos de gestão, a fim de tornar efetiva a 
responsabilização da autoridade pública. Assim, tanto a partici-
pação como o controle social não podem ocorrer sem processos 
transparentes e que informem os cidadãos corretamente sobre 
as questões que estão sendo decididas e as alternativas exis-
tentes. Transparência, participação e controle social devem 
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permitir ao cidadão transformar-se em participante legítimo 
na tomada de decisões públicas. Nessa direção, a criação de 
valor público também demanda arranjos organizacionais que 
ampliem a presença do cidadão na construção de soluções para 
os problemas sociais. Ou seja, sem a presença ativa do cidadão 
na tomada de decisão de diferentes políticas que demarcam a 
gestão pública, é impossível falar de valor público. Concordando 
com Moore (2007, p. 173), 

[...] o valor público pode não ser o que, muitas vezes, 
supõe-se que é, ou seja, máximo bem-estar (material) 
para o maior número de indivíduos alcançado pelos 
mercados livres. Em vez disso, ele pode muito bem 
ser o que nós, como indivíduos, fazemos em prol das 
condições públicas que gostaríamos de habitar e o que 
podemos, coletivamente, concordar que gostaríamos de 
alcançar juntos usando os poderes do Estado.

Isso implica, naturalmente, considerar que, sem ouvir 
o cidadão, em suas necessidades e demandas, a gestão pública 
dificilmente cumprirá a sua finalidade de servir com igualdade e 
equidade, o que naturalmente abre caminho para o aumento das 
desigualdades e a judicialização das políticas públicas. Ademais, 
valor público está diretamente vinculado à ideia de valorização 
das preferências coletivas que devem orientar as prioridades 
da gestão pública e a alocação de recursos para o atendimento 
de bens e serviços aos cidadãos. Assim, associados à construção 
do valor público na gestão pública identificam-se objetivos 
múltiplos, atores distintos, sistemas diversos de accountability e 
escolhas mediadas pelos interesses da coletividade. 
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Nesse processo, a gestão pública é indispensável para 
enfrentar os desafios da contemporaneidade, em face de fatores 
como: aumento da desigualdade, depredação ambiental, preca-
rização do trabalho, aumento do desemprego, insegurança 
alimentar, criminalidade, destruição ambiental, entre outros. 
Dada a complexidade dos problemas, o Estado deve assegurar 
as condições administrativas e o ambiente político para 
encaminhamento das soluções e, ao mesmo tempo, garantir 
a participação do cidadão na gestão. Assim, é fundamental a 
adoção de instrumentos de ação pública capazes de satisfazer as 
demandas do cidadão como usuário ou beneficiário de serviços 
e programas públicos, com justiça, equidade, igualdade e efici-
ência na alocação de recursos. 
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A EROSÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 
NO BRASIL CONTEMPORÂNEO: 

uma abordagem contextualizada

João Mendes da Rocha Neto1

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O percurso histórico, mostra que o Estado brasileiro estabelece 
relações com a sociedade civil, marcadas pela instabilidade. 
Trata-se de uma trajetória que alterna governos mais próx-
imos do diálogo e da negociação, com outros que optam pela 
interdição do ambiente democrático, fragilizando o instituto 
da participação social na vida política do país.

O governo do presidente Jair Bolsonaro inclinou-se, 
claramente, e se utilizou de estratégias diversas para fragilizar 
e desmontar o aparato, até então existente, de participação 
social. Um instituto que encontra-se abrigado na Constituição 
federal de 1988 e institucionalizado nas mais diversas políticas 
públicas. Assim, este ensaio2, parte de uma leitura de contexto, 

1 Geógrafo, Mestre e Doutor em Administração, pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte. Realizou estágio pós-doutoral em geografia na 
Universidade de Coimbra. Professor do Programa de Pós-graduação em 
Administração da Universidade de Brasília.

2 A opção pelo ensaio se deveu a própria natureza do objeto aqui discutido 
e diante de seu caráter, que se espera transitório. Para tanto, o trabalho de 
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para promover a reflexão, que poderá servir como subsídio 
para futuras investigações sobre os ataques feitos a democracia 
brasileira durante a gestão de Jair Bolsonaro.

Nesse sentido, existem algumas questões para se discutir, 
e uma delas parece adquirir relevância para explicar o atual 
contexto: de que forma um governo com inclinações autoritárias 
seria capaz de promover ataques às conquistas democráticas, 
asseguradas pela Constituição Federal, e desmantelar o sistema 
de participação social nas políticas públicas?

A opção pelo ensaio mescla reflexões teóricas que, para 
evidenciar o contexto de interdição, utilizará recursos comple-
mentares, tais como documentos oficiais, matérias jornalísticas 
e bases de dados, as quais possibilitarão compreender os 
contornos da crise do instituto da participação social no país. 
Assim, trata-se de um texto que as reflexões serão discutidas, a 
partir de um contexto social e histórico, oferecendo uma leitura 
fluída e situada no tempo.

Não há intenção de discutir uma política pública ou um 
formato específico de instituição participativa (IP), conside-
rando que o quadro atual se mostra bastante complexo. Dessa 
forma, as contribuições teóricas que dão suporte ao texto, têm 
a função de colocar em evidência um fenômeno encontrado 
em diversos países do mundo, sendo designado por diversas 
nomenclaturas, que vão da desdemocratização, a regressão 
democrática, a regressão participativa, a recessão democrá-
tica que, no caso brasileiro, contribuem para evidenciar um 

Gatti esclarece que o ensaio é um recurso de análise que não se conclui e 
utiliza Adorno, para justificar a forma do texto: “[...] o ensaio não almeja uma 
construção fechada, dedutiva ou indutiva [nele] os conceitos não formam um 
continuum de operações, o pensamento não avança em sentido único; em 
vez disso, os vários momentos se entrelaçam como num tapete” (2017, p. 184).
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contexto de interdição ao diálogo e da fragilização do instituto 
da participação social nas políticas públicas.

O quadro da participação social no Brasil é bastante 
diverso, em face das experiências nos governos subnacionais 
que serviram, inclusive, de inspiração ao sistema nacional de 
participação social. No caso deste ensaio, revela-se importante 
discutir o instituto dos conselhos gestores de políticas públicas 
que cresceram exponencialmente entre anos de 2003 a 2016, 
e são caracterizados por Avritzer (2008, p. 45) como: “formas 
diferenciadas de incorporação de cidadãos e associações da 
sociedade civil na deliberação sobre políticas”.

Gohn (2016), em sua contribuição sobre os três níveis da 
participação social, assinalou a existência de uma dimensão 
teórica que, conforme a autora, se mostra ambígua e possui 
variações segundo os distintos paradigmas; há ainda, uma 
dimensão política que, contém um discurso mitificador, e se 
caracterizaria por uma interação de indivíduos que convergem 
no interesse de regular determinados temas, almejando que 
essa formalização se expresse nas políticas públicas; e, a 
terceira dimensão, estaria situada nos processos sociais reve-
lados pelas lutas e pela busca na demarcação de posições no 
âmbito da esfera pública. Assim, as dimensões discutidas por 
Gohn (2016) se constituem como elementos que aparecem no 
texto como provocadoras das reflexões sobre os fundamentos 
da participação social e, ao mesmo tempo, apontam para as 
fragilidades do instituto, com a finalidade de contextualizar a 
atual conjuntura.  

Dessa forma, o ensaio parte da reflexão teórica sobre 
participação social, seguido de uma discussão temporal que 
procura dar relevo ao contexto de emergência e fortaleci-
mento das IPs no Brasil; na sequência, são debatidos aspectos 
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relacionados a efetividade do instituto da participação, bem 
como são elencados os desafios existentes. O texto segue, condu-
zindo o leitor ao debate sobre fatos recentes que repercutiram 
no contexto da regressividade democrática e do desmantela-
mento instituto da participação social em algumas políticas 
públicas. A finalização do ensaio não pretendeu apresentar 
conclusões, mas convocar a comunidade acadêmica para 
novas investigações, considerando a necessidade de se manter 
a discussão sobre a importância da democracia e dos institutos 
que a fortalecem, a exemplo da participação social.

PRIMEIRAS INCURSÕES CONCEITUAIS SOBRE 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS

Discutir participação social é, ao mesmo tempo, uma oportuni-
dade de agregar contribuições sobre um tema bastante dinâmico, 
mas também o risco de se dizer mais do mesmo, o que concorre 
para a reflexão de Vera e Lavalle (2012) quando alertam para a 
árdua tarefa de compreender a complexidade dessa arquitetura 
institucional que envolve os processos participativos. 

Inicialmente é importante destacar a fluidez conceitual 
sobre participação e controle social, assinalada por autores 
como Carpentier (2016, 2017), que destacou seus múltiplos signi-
ficados, associados a distintos matizes teóricos e históricos. No 
caso do Brasil, Lavalle (2011, p. 33) oferece sua contribuição 
comentando que o conceito de participação se insere em 
um contexto de: “[...] multidimensionalidade ou polissemia 
dos sentidos práticos, teóricos e institucionais [que] torna a 
participação um conceito fugidio, e as tentativas de definir 
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seus efeitos, escorregadias”. Milani (2008, p. 560) demarca a 
participação social, no contexto nacional, como: “[...] aquela 
que configura formas de intervenção individual e coletiva, 
que supõem redes de interação variadas e complexas, deter-
minadas por relações entre pessoas, grupos e instituições como 
o Estado”. No mesmo diapasão Outhwaite e Bottomore (1993, p. 
558), entendem participação na perspectiva de: “[...] um conceito 
ambíguo nas ciências sociais, [que] pode ter um significado forte 
ou fraco”. Outras tantas conceituações poderiam ser trazidas, 
mas foram eleitas aquelas que podem auxiliar no desenvolvi-
mento do presente debate, e isso se deve ao alerta feito por 
Avritzer (2008) que destaca a imprecisão do termo, o que requer 
cautela, sob pena de tornar simplória as análises sobre um tema 
tão amplo e um instituto tão complexo.

O debate de Avritzer (2008, p. 21) também se mostra rele-
vante para os esclarecimentos iniciais quanto a perspectiva a se 
discutir no presente ensaio, que distingue a abordagem socioló-
gica da participação, entendendo-a como: “[...] como um conceito 
sem limites [...]”, já na abordagem política, existem limitações 
concretas, sendo esta última perspectiva que serão adotados, 
considerando que, por intermédio dela, melhor se analisam 
algumas questões que se deseja trazer ao debate, contextuali-
zando o instituto da participação social no Brasil contemporâneo.

A literatura aponta um conjunto relevante de aspectos 
sobre o instituto da participação social. Avritzer (2008) elucida 
sua importância como uma forma de consolidação e esta-
bilização social. Já Milani (2008, p. 560), entende que eles se 
integram a realidade, sobretudo, quando as relações não estão 
alicerçadas em estruturas, entre os segmentos sociais, não 
estão solidamente alicerçadas, seria ela então: “[...] relacional; 
ela é construção da/na transformação social. As práticas 
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participativas e suas bases sociais evoluem, variando de acordo 
com os contextos sociais, históricos e geográficos”, o que reforça 
sua amplitude e complexidade.

Avritzer (2008) recorre ainda a Allport (1954) e Pratt 
(1991), que defendem ser a participação social uma “zona de 
contato” que possibilita o diálogo entre distintos segmentos da 
sociedade e abre canais para que, em tese, todos sejam igual-
mente ouvidos pelo Estado, equilibrando as relações de poder.

Ao tratar especificamente das IPs, a contribuição de 
Avritzer (2008, p. 45) se mostra fundamental quando o autor 
as demarca como: “[...] formas diferenciadas de incorporação 
de cidadãos e associações da sociedade civil na deliberação 
sobre políticas”, por tratar-se de um conceito detentor de 
bases comuns, mas também amplo o bastante para amoldar-se 
a contextos. A complementação de Lopez e Pires (2010, p. 565) se 
mostra relevante ao entenderem as IPs enquanto: “[...] processos 
deliberativos que transcendem os momentos eleitorais e 
propiciam alternativas de inclusão dos interesses dos grupos 
organizados no cotidiano criando novas formas de mediação 
representativa entre Estado e sociedade”.

Avritzer (2008) lança mão da análise feita por Oreg, Vakola 
e Armenakis (2011) que destacam as relações de confiança e o 
pertencimento que se estabelecem nos processos de partici-
pação social. Amorim e Gico (2017), discutem a participação 
social como um instrumento que amplia o espaço de deliberação 
da sociedade civil, evitando que ele se restrinja ao momento do 
voto, alargando assim a visão da democracia representativa, 
ou de cidadania deliberativa. Já Tenório et al. (2008, p. 3) assi-
nalam que a: “[...] legitimidade das decisões políticas deve ter 
origem em processos de discussão orientados pelos princípios 
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da inclusão, do pluralismo, da igualdade participativa, da 
autonomia e do bem comum”.

Assim a participação social constitui-se em um princípio 
fundamental para o pleno exercício da cidadania, entendido 
por Touraine (1996), como um movimento contra hegemônico 
que coloca as demandas sociais no centro das relações com o 
Estado, estabelecendo um padrão marcado pela inserção dos 
segmentos da sociedade civil na formulação e decisão nas 
políticas públicas.

OMPREENDENDO A PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL NO BRASIL

Embora autores como Teixeira e Teixeira (2019), Para Ribas, 
Pires e Luiz (2015); e De Paula, Palassi e Silveira (2021) apontem 
espaços participativos desde os anos 60 do século passado, a 
literatura do tema amplificou a análise sobre esse instituto a 
partir da Constituição de 1988, que incorporou ao texto consti-
tucional dispositivos que asseguram a participação nas políticas 
públicas3. Trata-se de uma visão que procura resgatar a relação da 

3 Segundo Teixeira (2011), aproximadamente 30 artigos da Constituição 
expressam preceitos que incentivaram o desenvolvimento de instâncias 
participativas. Os princípios e diretrizes referentes à participação traçados 
pela Constituição estão relacionados a quatro aspectos, dispersos em 
alguns artigos constitucionais: 1. A cidadania como fundamento do Estado 
democrático; 2. Os deveres sociais em questões coletivas; 3. O exercício da 
soberania popular; 4. A participação social como forma de gestão pública. 
A cidadania como fundamento do Estado democrático (artigos 1º, 5º, 8º, 15 e 
17). Os deveres sociais em questões coletivas (artigos 205, 216, 225, 227 e 230); 
O exercício da soberania popular (artigos 14 27, 29, 58 e 61); A participação 
social como forma de gestão pública (artigos 10, 18, 37, 74, 173, 187 e 231).
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sociedade com o Estado, esgarçada pelos anos dos governos mili-
tares, marcados pelo autoritarismo e, consequentemente, pelo 
distanciamento dos governos militares das demandas sociais.

Já De Paula, Palassi e Silveira (2021), entendem que 
as lutas sociais e a trajetória cumprida pelos movimentos 
organizados da sociedade civil, além da discussão sobre uma 
cidadania qualificada, facultaram a inserção da participação 
social no texto constituinte, trazendo inovações no arranjo das 
políticas públicas, mais diversas, denominadas pelas autoras de 
“reinvenções institucionais”. 

Avritzer (2007) demarcou a CF como um ponto de inflexão 
que “hibridizou a democracia brasileira”, por intermédio do 
sistema político, ao prever os institutos da representação e 
da participação, com previsão de projetos de lei de iniciativa 
popular, o plebiscito e referendo, bem como a participação de 
atores e entidades da sociedade civil na deliberação de políticas 
públicas, por meio de conselhos e outros canais institucionais, 
caracterizando-se como um modelo sociocêntrico, segundo De 
Paula, Palassi e Silveira (2021). 

Desde a promulgação da nova carta magna, o país teve 
sucessivos governos de matizes político-ideológicos distintos 
que contribuíram para essa ampliação dos processos partici-
pativos. Para Ribas, Pires e Luiz (2015) fazem uma distinção, no 
caso brasileiro pontuando que, quando se trata de governos 
mais identificados com as pautas liberais a participação se dá 
sob a égide da racionalidade administrativa e da fiscalização 
dos gastos públicos, tornando-a acessória ao Estado; já quando 
se trata de governos progressistas a participação possui uma 
face mais aliada a constituição da cidadania e a democracia 
participativa. No entanto, no contexto brasileiro, isso não se 
constitui em uma divisão perfeita, pois, segundo Para Ribas, 
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Pires e Luiz (2015), o avanço das IP’s conviveu durante os últimos 
30 anos com o paradigma gerencial, adotado na administração 
pública, inclusive nos governos mais progressistas, atendendo 
aos preceitos constitucionais.  

Embora estudiosos tratem dessa intensificação das IPs 
como um período de fortalecimento da gestão societal, é impor-
tante resgatar o debate feito por Lotta, Oliveira e Cavalcante 
(2018) que apontam a agenda da Nova Gestão Pública, como uma 
fase subsequente a conquista constitucional da participação 
social. Uma etapa que coincidiu com os governos neoliberais 
dos anos 1990, quando os princípios de transparência e respon-
sabilização dos agentes estatais, foram vistos, por organismos 
multilaterais, como fundamentais a ideia de Estado democrático.

Os direitos políticos surgidos no contexto pós constituição 
estão próximos do debate feito por Habermas, sob a perspectiva 
republicana, quando o autor entende que os cidadãos utilizam 
a liberdade, conferida pela democracia, para participarem 
efetivamente, considerando-a como prática que: “[...] permite 
aos cidadãos se converterem no que querem ser: atores políticos 
responsáveis de uma comunidade de pessoas livres e iguais” 
(HABERMAS, 1995, p. 41). Para Ribas, Pires e Luiz (2015), seria 
uma inflexão paradigmática, modificando a tradicional forma 
de fazer políticas públicas no Brasil, que fora marcada pelo 
espaço privilegiado dado as elites e a tecnoburocracia.

Dessa forma, segundo Salgado et al. (2019), a participação 
social passa a ser um direito que se fundamenta nas articu-
lações entre democracia representativa e participativa, as 
quais possibilitaram o diálogo, quando se trata de formular e 
implementar políticas públicas. Os autores complementam o 
entendimento tratando os processos participativos, ou a esfera 
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pública, como espaço de intermediação do tripé governo, socie-
dade e mercado, orientando-se pelo entendimento dialogado 
entre as partes.

Agrega-se ao entendimento anterior, Lüchmann (2020), 
quando aponta IP’s como um sistema que busca acomodar 
lógicas e práticas de ação política, inseridas em uma discussão 
conceitual mais ampla das interfaces socioestatais discutida 
por autores como Hevia e Vera (2010); Vera e Lavalle (2010); 
Pires e Vaz (2014, p. 18), consignando que tais canais teriam o 
condão de: “[...] materializar a (...) vocalização de demandas e 
interesses da sociedade”.

A acepção da interface aqui apreendida, está alinhada 
com o entendimento defendido por Lüchmann (2020, p. 23) 
que a adota na perspectiva de: “[...] uma prática organizada 
de relacionamentos e intencionalidades pautada em regras, 
sanções e procedimentos tendo em vista lidar com interesses 
e percepções conflitantes”. Ou seja, o que se estabelecem são 
mobilizações que se forjam a partir de interesses comuns, mas 
não convergentes, considerando que reúnem distintos pontos 
de vista em torno de um mesmo tema, assim constitui-se em: 
“[...] um processo interativo e comunicativo que envolve diálogo, 
contestação de significados, controle, autoridade e poder” 
(LÜCHMANN, 2020, p. 23).

Ainda sobre a importância das mobilizações sociais, a 
análise de Abers, Silva e Tatagiba (2018, p. 21), apontam para o 
importante papel dos movimentos sociais nas políticas públicas, 
segundo a autora: “[...] esse esforço dos movimentos para 
influenciar as políticas não raro tem alterado a configuração dos 
setores, com a criação de institucionalidades como ministérios, 
secretarias e Instituições Participativas”, e pode-se dizer que 
boa parte das pastas ministeriais criadas durante os governos 
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do PT resultaram dessas intersecções, a exemplo do Ministério 
das Cidades, que teve no Fórum de Reforma Urbana e outros 
movimentos seus incentivadores, assim como o Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, que resultou da inserção política dos 
grandes movimentos ligados a luta pela terra.

Por outro lado, Comparato (2016) entende que, mesmo de 
forma limitada, boa parte das interfaces, a exemplo dos conse-
lhos, audiências públicas e leis de iniciativa popular, atuam nos 
estágios iniciais do ciclo das políticas públicas, contribuindo 
para a formação da agenda. Assim, a institucionalização de 
políticas e a criação de órgãos governamentais dedicados a 
determinadas políticas pode ser resultante de uma atuação dos 
movimentos nas instâncias participativas, o que não assegura, 
necessariamente a perpetuação dessa centralidade quando os 
debates sobre prioridades na agenda temática se colocam. 

Para melhor compreensão desse amplo ecossistema da 
participação social, é relevante ler Avritzer (2008) que classificou 
instituições participativas em três agrupamentos: aquelas que 
se constituem a partir das forças sociais e chegam ao Estado; 
aquelas que o Estado compartilha, por força legal, o poder de 
decisão; o modelo em que a sociedade civil não participa e apenas 
ratifica o que é decidido pelo poder público. Tal categorização, 
aliado ao contexto histórico das últimas décadas permitiu o 
encaixe dos processos ocorridos, sobretudo, daqueles dese-
nhados no âmbito das políticas públicas nacionais, que podem 
ser mais ou menos porosas a participação, segundo uma série 
de elementos que vão desde sua trajetória histórica, até a habi-
lidade relacional das burocracias, passando por outros aspectos.

Alguns estudos têm buscado dar conta dessa complexi-
dade institucional, a exemplo da análise feita por Hevia e Vera 
(2010) que classificou as IP’s a partir de três dimensões: a) maior 
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ou menor vínculo com o Estado; b) o tipo de envolvimento da 
população, se coletivo ou individual; c) capacidade de influ-
ência e de poder sobre o Estado. O esforço dos autores em sua 
análise, resultou em uma tipologia que buscou alcançar essa 
complexidade das relações da sociedade com o Estado e, conse-
quentemente, das formas de diálogo. Tal proposição tipológica se 
baseou em duas frentes – a cognoscitiva e a política, que revelou 
seis formas de relacionamento: interface de contribuição, ou 
a participação social informativa, quando a sociedade civil 
informa o Estado, a exemplo das ouvidorias, consultas públicas, 
etc.; interface de transparência, com a disponibilização de infor-
mações governamentais, por meio dos sítios na rede mundial, 
das campanhas governamentais, etc.; interface comunicativa, 
quando sociedade civil e Estado trocam informações, por inter-
médio das conferências e outros espaços de escuta qualificada. 
Quanto aos tipos políticos são: interface mandatária, que ocorre, 
sobretudo por amplas consultas, como referendos, plebiscitos, e 
outras formas ampliadas de iniciativas populares; interface de 
transferência, quando o Estado delega a execução de políticas 
públicas a sociedade civil; interface congestiva, quando a socie-
dade civil e o Estado mantêm uma relação de compartilhamento 
de responsabilidades de suas decisões.

A complexidade dos espaços provocou novos estudos em 
busca de classificar os IP’s, o que ampliou a agenda de pesquisa e 
resultou em diversos trabalhos como aqueles desenvolvidos por 
Almeida e Tatagiba (2012); Gurza Lavalle, Houtzager e Castello 
(2006), os quais reclamam a necessidade de um olhar mais 
abrangente para as dinâmicas de participação, analisando-as 
sob as estruturas de poder reunidas em torno de cada uma 
delas. Isso possibilitou o alargamento da discussão metodo-
lógica, reconhecendo as particularidades de cada um desses 
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espaços, transmitindo a riqueza que envolve o tema e alertando 
para que se evitem análises homogeneizantes sobre as IP’s. 

Some-se aos esforços de sistematização, o estudo reali-
zado por Medaglia (2012), que procurou interpretar as IP’s a 
partir de categorias analíticas, considerando a dimensão dos 
atores que participam, fatores institucionais das políticas e 
suas funções programáticas, o formato e funcionamento dos 
arranjos de participação, o que inclui a disponibilidade de 
informação, infraestrutura disponível, a utilização de meios 
tecnológicos, as formas de acesso, as questões políticas e legais, 
e a organização governamental responsável pela IP.

Lüchmann (2020), também oferece sua contribuição a 
proposição de tipologias e enriquecimento das análises, enfa-
tizando aspectos relacionados as trocas de informações e a 
distribuição do poder, e advoga quanto a existência de variações 
e de um cenário de multiplicidade das IPs. A autora detalha sua 
análise considerando três dimensões, que possibilitam cate-
gorizá-las a partir da: identificação de quem participa; como 
ocorre a participação; qual é o sentido, ou o grau decisório da 
participação. Lüchmann (2020) destaca que, além de entender 
papeis e atuação de atores nas IP’s é importante se debruçar 
sobre as competências decisórias que cada uma delas reúne.

Já a contribuição de Smith (2019), se detém no desenho 
institucional, pois, segundo o autor, dimensões como: os 
princípios, objetivos, expectativas, tarefas e mecanismos de 
recrutamento, decisão, interação, comunicação e accountabi-
lity, adquirem centralidade para se analisar uma IP e situá-la 
no sistema de políticas públicas. A análise do autor resulta de 
críticas que o levaram a cunhar o termo “uso cosmético da 
participação”, considerando os problemas existentes e não 
enfrentados nesses arranjos, centrados, sobretudo na falta de 
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competência política dos cidadãos, o que resulta em decisões 
mal tomadas pela qualidade da informação e da apreensão 
do que é comunicado, colocando em xeque a efetividade das 
experiências democráticas de participação.

A destacar que, mesmo em momentos anteriores, há 
uma questão central que remete ao debate anterior: o custo-
-benefício e a efetividade dos instrumentos participativos, 
tem colocado em posições distintas aqueles que advogam pelo 
aperfeiçoamento da participação social, entendendo-a como 
uma construção ainda em curso no país e aqueles que entendem 
as arenas de disputas, e conflitos, como um fator que onera 
o Estado e impacta a efetividade do processo decisório nas 
políticas públicas (FONSECA; AVELINO, 2018).

Gohn (2006) analisa aspectos relacionados a efetividade 
das instâncias colegiadas e aponta que grande parte delas, 
mesmo quando deliberativas, não asseguram a implementação 
das suas decisões como políticas ou programas governamentais 
e assinala que isso ocorre principalmente quando interesses 
políticos ou mesmo governamentais são contrariados. 

Assim a efetividade desses espaços passa por alguns 
elementos discutidos em artigo de Lavalle (2011) ao dizer que 
sua aferição é um assunto complexo, sobretudo, quanto a inexis-
tência de consensos em relação aos resultados dos processos 
participativos, ou mesmo, dos dissensos quando se trata de 
relevância e aferir efeitos dessas decisões nas políticas públicas.

Amorim e Gico (2017) trazem um bom argumento para 
colocar os desafios encontrados na mensuração da efetividade 
nos processos participativos: os fatores endógenos. Avritzer 
(2008) amplia a questão ao discutir implicações exógenas que 
influenciam a efetividade desses institutos, alertando que tais 
aspectos devem ser objeto de análise.
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Isso alerta para o fato de que quando se trata de discutir 
efetividade, existe um conjunto de aspectos que influenciam 
fortemente os resultados da participação social e, muitos deles, 
estão na seara do próprio poder público. Em alguns casos se rela-
cionam a forma como as burocracias se mostram receptivas a 
dividirem parte do seu poder e conferir espaço para a sociedade 
civil. Quando isso não ocorre, são criadas dificuldades de ordem 
operacional ao funcionamento dessas instâncias colegiadas, 
que vão desde aspectos para financiamento das reuniões, até a 
disponibilidade de local e datas para os encontros. Outro fator 
que pode refletir-se na efetividade do processo participativo são 
as cíclicas mudanças de regramentos, causando instabilidade 
nos espaços participativos. Evidentemente que isso também não 
ocorre sem a chancela dos dirigentes.

Outros aspectos que impactam a efetividade serão 
discutidos aqui, sem a pretensão de exaurir a problemática, 
que encontra em diversos estudos aprofundados, os quais 
certamente enriquecem o debate. Almeida e Cunha (2011) 
apontam questões relacionadas as dificuldades de comunicação 
com públicos amplos, o que afetaria a representação, além das 
comunidades de políticas públicas envolvidas com reflexos 
na articulação. Esses fatores perpetuariam a influência de 
determinados segmentos nos arranjos, uma vez que a redução 
das assimetrias de informações não é considerada em grande 
parte dos IP’s.

Ainda sobre a delicada questão da comunicação e das 
assimetrias de informação, Almeida (2018), em outro trabalho 
apresentou resultados que apontam para grupos incluídos 
e excluídos nos processos de participação, o que acaba por 
interferir nas deliberações e privilegiar determinadas pautas. 
Complementando esse quadro, o artigo de Gurgel e Justen (2013) 



73

GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL 

A EROSÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO BRASIL CONTEMPORÂNEO: 
uma abordagem contextualizada

João Mendes da Rocha Neto

denunciou que alguns conselheiros sequer conhecem os regi-
mentos dos Conselhos que participam, o que denota uma das 
maiores insuficiências quando se trata de assegurar efetividade 
as deliberações desses arranjos.

Outro fator crítico são os processos de composição desses 
espaços, que tem seus critérios de representação questio-
nados, conforme apontado por Luchmann (2008). Ribas, Pires 
e Luiz (2015) em sua análise, indagam sobre a legitimidade 
de uns e a não legitimidade de outros, como representantes 
dos segmentos. Esse é um fator que, corriqueiramente leva a 
conflitos e uma certa desagregação da sociedade em torno das 
demandas frente ao Estado que, por uma perversa estratégia, 
acaba se fortalecendo nessas instituições de participação social.

No mesmo diapasão, Fung (2015) apontou que nos 
processos participativos são comuns os comportamentos opor-
tunistas, o que resulta em iniciativas não sistêmicas, ou seja, 
alguns desses arranjos, correm o risco da captura por deter-
minados segmentos ou instituições, retirando-lhe o caráter 
representativo dos problemas mais amplos. Sob o ponto de vista 
teórico, ocorre o contrário, conforme destaca Lüchmann (2020, 
p. 21) ao consignar que: 

[...] apesar dos ganhos da categoria IP em identificar e 
caracterizar um conjunto de instituições que se abrem 
para a participação, (...) ela corre o risco de unificar um 
campo muito heterogêneo, bloqueando a capacidade de 
apreender a diversidade de suas configurações empíricas 
de seu funcionamento e resultados.

Ribas, Pires e Luiz (2015) destacam dois fenômenos simi-
lares que resultam desse processo de captura: a elitização, que 
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direciona as políticas públicas, segundo interesses específicos, 
que muitas vezes se fazem representar nessas instâncias partic-
ipativas e a fragmentação de interesses sociais que, segundo os 
autores, decorre da ausência de transparência das informações 
provenientes dos próprios órgãos governamentais, podendo 
então ser uma estratégia proposital de arrefecimento da postura 
ativa dos demais atores. Sobre tal questão, Ribas e De Meza (2018, 
p. 54) assinalam que: “[...] a elitização da participação, coloca em 
risco o espaço de democratização e a capacidade de configuração 
do aparato Estatal”.

Quanto a captura, Abers e Keck (2017) problematizam 
que as organizações da sociedade civil, no âmbito dos processos 
participativos, sempre vão ser questionadas sobre seu nível 
de representatividade e que, por outro lado, trata-se de um 
dilema insolúvel, considerando que é impossível a tais orga-
nizações representar a sociedade integralmente. Os autores 
ainda destacam como positiva esse não alcance da totalidade, 
considerando que isso poderia roubar da sociedade civil a sua 
essência, que situa-se na esfera de diferença.

Ainda sobre tais questões, Almeida e Cunha (2011) em 
seu trabalho discutem a ausência de elementos que afetam 
os ideais deliberativos, como: assimetria de poder entre inte-
grantes dessas instâncias, as estratégias de interação com o 
sistema representativo e a presença de conflito, considerando 
os interesses em jogo e argumentos estratégicos utilizados para 
influenciar na deliberação. Aspectos que, segundo os autores, 
podem colocar em campos opostos o bem coletivo e os interesses 
de determinados segmentos, dificultando o processo decisório 
que, a depender do que esteja em discussão, requer estratégias 
de negociação para se chegar ao consenso ou diminuir as fric-
ções no ambiente do arranjo participativo.
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Arrematando o debate sobre os problemas que afetariam 
a efetividade, Gohn (2011) assinala que, apesar das dificuldades, 
não se pode deixar de reconhecer a importância das instân-
cias colegiadas, compreendendo-as como recursos de gestão 
democrática, que possibilitaram o avanço sociopolítico de grupos 
organizados, mas também pondera que, esse mesmo ambiente 
político, corre o risco de ser monopolizado por indivíduos e 
instituições, que se desconectam da sociedade, levando a uma 
estagnação do processo. 

Quanto as críticas sobre a efetividade das IP’s, Lüchmann 
(2020) aponta para o crescimento dos mecanismos de partic-
ipação, mas destaca que, em muitos casos eles se mostraram 
frágeis e estão longe de assegurar espaço nas deliberações de 
governo, afastandose assim da proposta de um pleno Estado 
democrático. 

Reforçando o debate, Lüchmann (2020) destaca o desafio 
da desarticulação desses arranjos que, se segmentam segundo 
temas relacionados às políticas públicas e acabam por fracionar 
lutas e demandas mais estruturais da sociedade, notadamente, 
daqueles grupos tradicionalmente excluídos. O resultado desse 
contexto foi apontado por Hevia e Vera (2010) ao concluírem pela 
existência de déficits de participação em face da pluralidade 
desses espaços de diálogo. 

No entanto, para evitar uma interpretação apressada que 
simplifique a análise sobre o déficit de participação, Lüchmann 
(2020) alerta que, grande parte do problema está em aspectos, 
tais como: manipulação política, fragmentação e superposição 
de funções, invisibilidade, baixa participação, falta de compro-
metimento político, dentre outros. Tais fatos têm sido estudados 
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e denunciados na literatura que trata do tema, ou seja, o centro 
da questão não está nos espaços de participação, mas na forma 
como os mesmos têm sido utilizados pelo Estado, sejam eles de 
natureza interna a organização ou fatores externos que influ-
enciam o posicionamento dos entes públicos.

Cabe, no entanto, agregar ao debate, novas lentes de análise 
que se relacionam diretamente a essa baixa efetividade, sendo 
um deles o próprio caráter intersetorial de diversas políticas 
públicas que contam com IP’s, como parte de seu arcabouço legal 
e institucional. A autora contextualiza o cenário dizendo que 
para identificação e enfrentamento de problemas, os governos 
têm se utilizado de diversos canais de contato com a sociedade, 
o que acaba por resultar na: [...] fragmentação, dispersão e de 
superposição institucional” (LÜCHMANN, 2020, p. 35).

Enriquecendo o debate, Almeida (2017) aprecia esse quadro 
de superposições e confusão jurisdicional, seja ela temática, 
seja ela geográfica, utilizado o conceito de “entangled state”4, 
ue atuam em torno de agendas específicas, mas com distintas 
lógicas programáticas, incluindo-se aí diferentes padrões de 
relação com a sociedade. Para a autora, algumas frentes que 
distinguem tais lógicas situam-se na forma de dialogar com 
múltiplos níveis da federação e as conexões com o legislativo 
nas suas distintas frentes parlamentares ou os laços estreitos 
com determinadas legendas partidárias, as capacidades técnicas 
existentes e a aproximação com setores de mercado. A autora 
traz esses elementos que informam sobre a fragmentação dessa 
arquitetura organizacional, e que isso possui estreita relação 
com o formato e a legitimidade do instituto da participação 
social nas distintas políticas públicas.

4 Pode ser traduzido como Estado entrelaçado.
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Ainda sob a questão anterior, Lüchmann (2020) entende 
que, a fragmentação, a dispersão e a superposição, levam a 
“neutralização de resultados”, evidenciando, por vezes, o distan-
ciamento dos problemas com a complexidade que merecem. 
Dessa forma, as questões são “fatiadas” em processos decisórios 
que, na sua maioria, são mais prejudiciais, do que facilitadores 
para resolução de problemas. Em complemento, nos serve a 
reflexão feita por Sorensen e Torfing (2007) quando alertam para 
a visão, por vezes simplória, por vezes setorial, complementada 
por Lüchmann (2020, p. 35) ao assinalar que: “[...] esses processos 
são multidimensionais, conformando multicamadas que contam 
com múltiplos atores e distintos pontos de acesso junto aos 
diferentes setores de políticas públicas”.

Coalizões de defesa, grupos de interesse, redes temáticas, 
comunidades de política pública, comunidades epistêmicas 
e subsistemas de política pública são alguns dos conceitos 
usados para descrever e analisar esse campo de interação e de 
repertórios que se constroem em torno de uma política pública 
e se evidenciam nas IP’s. O que une todos os conceitos é o fato 
desses agrupamentos se constituírem a partir do conhecimento 
ou comprometimento com determinado tema e das disputas 
manifestas ou tácitas que se estabelecem.

Sob tal aspecto, Lüchmann (2020) chama atenção para a 
necessidade de se entender que, nesses casos existem trajetó-
rias, recursos, regras, ações e reações distintas e, portanto, em 
uma mesma IP, todas elas se manifestam a partir dos “lugares 
institucionais” que os atores ocupam e, nem sempre existe 
convergência. Na realidade, em algumas IP’s tais tensões vão 
se tornar evidentes, e dificultar processos decisórios em polí-
ticas públicas, como ressaltado pela autora ao consignar: “Esse 
mosaico participativo, formado por instrumentos e dispositivos 
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que ocupam diferentes lugares e funções, instiga a formulação de 
questões acerca de sua integração, ou articulação na constituição 
de processos de retroalimentação” (LÜCHMANN, 2020, p. 36).

Uma das formas de buscar a amplificação e a plena demo-
cratização dos espaços de participação social, foi a adoção do 
formato multicanais, entendida como uma inovação, que faculta 
ao cidadão ser escutado por um conjunto de meios presenciais 
ou de mediação eletrônica. Spada e Allegretti (2017) entendem 
as inovações democráticas como aquelas que se utilizam de 
distintos meios e formatos com vistas a ampliação da escuta 
de diferentes segmentos, que seriam excluídos, caso uma única 
modalidade fosse adotada. Nesse sentido, Lüchmann (2020, p. 33) 
interpreta a inovação democrática multicanal como aquela que: 
“[...] permitiria a diversificação e a acomodação de demandas 
e interesses de diferentes tipos de pessoas na sociedade, 
ganhando eficiência por meio do compartilhamento de recursos 
e informações”.

Ainda tratando dessas inovações, Medaglia (2012) sugere 
que o crescimento das ferramentas digitais tem se mostrado 
tão potente que há uma profusão de estudos direcionados para 
compreender como essas modalidades de e-participação têm 
oportunizado o acesso de maiores contingentes de cidadãos aos 
debates e decisões do governo. Essa opinião é corroborada por 
Cavalcante e Camões (2015) ao afirmarem que as tecnologias de 
informações vêm desempenhando um papel fundamental no 
processo de participação de multicanais.

Essa é uma agenda de pesquisa pouco explorada no Brasil, 
o que pode ser debitado ao baixo letramento digital de grande 
parte da população, mas em outros países e continentes, trata-se 
de um assunto bastante estudado, como nos mostram Lindner 
e Aichholzer (2020), que entendem a democracia baseada na 
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mediação eletrônica a partir de variantes, segundo cada comu-
nidade política. Os autores apresentam diversos estudos que 
trazem distintas significações para esse processo, tais como: 
“e-democracia”, “democracia digital”, ou “teledemocracia”.

Tanto Hacker, quanto Van Dijk (2012) advogam favoravel-
mente ao termo “democracia digital” como preferível a todos os 
outros conceitos relacionados por várias razões, notadamente 
pelo reconhecimento que a democracia digital amplia os canais 
de comunicação e diálogo com a sociedade podendo fortalecer 
a cidadania, mas que não irá substituir o uso de meios de 
comunicação tradicionais e o diálogo face a face, denominados 
ferramentas off-line, que devem ter como fundamento o enga-
jamento dos cidadãos, de forma ativa e constante.

Em contraste com visões otimistas dos efeitos da nova 
mídia, várias perspectivas distópicas retratam riscos potenciais 
para a democracia, conforme apontou Van Dijk (2012), quando 
alerta para a superficialidade das deliberações e, portanto, do 
envolvimento dos atores; a apatia da sociedade com a política 
e o desengajamento; a ampliação das desigualdades de infor-
mações; a superficialidade dos debates como fator viabilizador 
de projetos populistas e autoritários, a partir da dualização da 
sociedade política, e dos radicalismos.

Portanto as discussões teóricas em torno da participação 
têm buscado valorizar o percurso feito até o presente momento, 
mas também mostram reflexões que valem um aprofunda-
mento, tais como o questionamento de Lüchmann (2020) sobre 
a ampliação das instâncias de participação, denominados pela 
autora de “inflacionamento de canais”, instituídos como forma 
de promover o diálogo entre o Estado e a sociedade civil. 

Por outro lado, o desenho de algumas dessas políticas 
que, ao amplificar a participação, seja no âmbito da sociedade 
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civil, procurando incorporar toda diversidade possível, seja no 
diálogo com outras esferas da federação, organizando-se siste-
micamente, pode resultar no que Guach (2021) denominou de 
micro democratização funcional, quando estudou o Orçamento 
Participativo de Porto Alegre. Seria, portanto, uma forma de 
atendimento disperso e, por vezes, paroquial, que impede o 
enfrentamento de questões mais estruturais e mantém o poder 
decisório na mão da burocracia ou de determinados grupos 
da elite. De forma mais geral, tal comportamento se reflete 
naquilo que Ribas, Pires e Luiz (2015) assinalam que, enquanto 
a administração pública não adotar os princípios da gestão 
social a cidadania republicana será inconclusa e, portanto, a 
participação sempre estará suscetível a reveses, como os que se 
verificam na atual quadra histórica do Brasil.

Ainda segundo a interpretação do autor, há uma democra-
tização de assuntos não prioritários ou periféricos, o que acaba 
por reforçar a visão da incapacidade dos cidadãos em partici-
parem efetivamente das decisões, já que a burocracia possui 
legitimidade por reunir conhecimentos técnicos sobre os temas. 
Assim, segundo o autor, se estabelecem os fundamentos para a 
desdemocratização de determinadas políticas, que se constitui-
riam a partir do que ele denomina como “desvantagens”. 

Essa trajetória, também, ocorre pelo não atendimento 
das demandas sociais que, segundo Guach (2021, p. 119): “[...] 
segrega pessoas em relação a oportunidades de vida e segundo 
determinadas categorias sociais (raça, gênero, etnia, naciona-
lidade etc.)”. Esse fenômeno se acentua pelo problema relatado 
por Ribas, Pires e Luiz (2015) que discutem o acesso de determi-
nados grupos a agenda e, portanto, aos processos participativos, 
deixando vários outros atores de fora dos debates e processos 
decisórios nas políticas públicas. 
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Gauch (2021) afirma ainda que o processo de desdemo-
cratização pode impulsionar práticas de exclusão participativa, 
quando o Estado se alia a determinados grupos sociais para 
manutenção do status quo, fato que, quase sempre, se dá em face 
do alinhamento ideológico e partidário dos grupos de interesse 
que se alinham ao governo, prestando-lhe apoio e reclamando 
vantagens para si (ROCHA NETO, 2016).

No entanto, a abordagem de Tilly (2010), permite compre-
ender que desdemocratização e microdemocratização funcional 
são termos assimétricos em relação a democratização, mas alerta 
sobre a possibilidade de se complementarem, considerando que 
podem ser observados no contexto mais geral do que seria o 
processo participativo, desde que olhadas com lentes críticas, 
evitando visões maniqueístas ou românticas. Dito de outra 
forma, são facetas que não implicam na morte da democracia, 
mas como fora consignado por Levitsky e Ziblatt (2018), a sua 
manutenção “obscuramente moribunda”.

O TORTUOSO CAMINHO DA PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL NA ATUAL GESTÃO FEDERAL

A leitura do contexto de erosão democrática e interdição a 
participação social no Brasil, assinala um primeiro abalo na 
gestão da presidente Dilma Rousseff, com a crise desencadeada 
pelo Decreto da Política de Participação Social, seguida pelo 
impeachment que levou Michel Temer ao posto de presidente 
da República, sinalizando para uma trajetória de desgaste 
no diálogo com a sociedade civil. Mas foi na gestão do presi-
dente Jair Bolsonaro que o sistema de participação social foi 
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completamente desmantelado, como destacado por Fonseca 
et al. (2021); De Paula, Palassi e Silveira (2021), Teixeira (2020) 
e Tenório e Teixeira (2021). De forma conclusiva, Lüchmann 
(2020) dá relevo ao atual momento quando demarca: “[...] o 
giro conservador no quadro político do país, vem aprofundando 
um processo de esvaziamento e de extinção das Instituições 
Participativas (IP)” (p. 14).

Para compreender o enfraquecimento das IPs e da 
democracia no Brasil, a contribuição de Avritzer (2018) se 
mostra fundamental, considerando que o autor ao analisar o 
período de 2013 a 2018, como os anos que caracterizariam o 
“mal-estar da democracia”, aponta avanços e recuos do regime, 
como se fosse um pêndulo. Para Avritzer (2018), tal movimento 
se fundamenta em dois pressupostos que fazem sentido para 
este ensaio, o primeiro deles, seria a tolerância das instituições 
em relação a manifestações antidemocráticas, capitaneadas por 
grupos sociais e agentes da cena política, desde 2013. O segundo 
pressuposto, estaria associado a fragilidade das estruturas de 
preservação dos direitos humanos que, segundo o autor, tem 
sua guarda assegurada por um pacto das elites e não necessar-
iamente pela Constituição.

Logo, o processo de enfraquecimento da participação 
social, resulta da trajetória que marca o país desde 2013, com 
manifestações que levaram a emergência movimentos conser-
vadores que se utilizaram dos meios eletrônicos e da grande 
imprensa para colocar em xeque os canais institucionais até 
então existentes. 

A análise de contexto requer o suporte das contribuições 
teóricas, e nesse sentido, o trabalho desenvolvido por De Paula, 
Palassi e Silveira (2021) sinaliza que há um esvaziamento e o, 
consequente, deslocamento da esfera pública, mas também 
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assinalam que, tal quadro ainda carece de análises da academia, 
considerando a complexa arquitetura institucional existente, 
ainda não devidamente discutida, o que acaba por criar uma 
zona nebulosa que as autoras denominam de “ponto cego”, cuja 
discussão serve ao debate proposto neste ensaio.

De Paula, Palassi e Silveira (2021) acionam Dardot e Laval 
(2016) ao consignarem que esse contexto resulta na trans-
ferência do poder da sociedade civil para a elite econômica. 
Sendo essa elite, a fiadora do governo e de sua agenda liberal e 
antidemocrática, ou seja, grande parte dos grupos apoiadores 
do presidente, se pautam pelo conservadorismo, em a valores, 
e tendem ao radicalismo, quando se trata da sociedade política, 
inclusive, legitimando discursos e estratégias de erosão dos 
pilares democráticos.  

Ainda de acordo com De Paula, Palassi e Silveira (2021), tal 
momento poderia se caracterizar como a era pós-democrática, 
fundamentados em três processos, que estão evidentes no 
Brasil: a) a confluência perversa, orientada para uma agenda 
de políticas sociais residuais, que renuncia ao instituto da 
participação social; b) a cultura autoritária, como resultado do 
primeiro processo, que ao criminalizar os movimentos sociais, 
tolhe sua legitima inserção nos arranjos participativos, de um 
lado; e de outro lado, faculta tais espaços a organizações conser-
vadoras, alinhadas com os traços ideológicos do governo; e, c) 
o participacionismo, que se soma aos anteriores, com a defesa 
de limites a participação social. A reunião dos três processos 
contribui para aquilo que se denomina de apatia social. Assim, 
as autoras lançam luzes sobre um conjunto de teses conver-
gentes que convergem para o entendimento do contexto que 
envolve as IP’s no Brasil.
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A leitura do contexto requer cautela sobre conclusões que 
atribuem, unicamente, a figura do presidente da República, a 
fragilização dos institutos de participação social. Para tanto, 
é necessário recorrer a contribuição de Velásquez (1999) que 
elenca aspectos como a estrutura de oportunidades políticas, 
o grau de abertura, a vontade e comprometimento do sistema 
político às demandas de participação, como elementos 
fundamentais para o fortalecimento, ou enfraquecimento, da 
participação e do controle social. O autor toma emprestado 
alguns estudos que possibilitam uma análise mais complexa, 
associando tais contextos a lógica do sistema político e aos 
grupos que patrocinam os governos e suas agendas.

A contribuição de Velásquez (1999) contribui para 
esclarecer o atual momento e, igualmente, resgata o conceito 
de “regime”, tratado por Abers, Silva e Tatagiba como: “[...] o 
conjunto das instituições e ideias que regulam a luta pelo poder 
e seu exercício em uma sociedade” (2018, p. 31). O regime impli-
caria, então, na (re)construção de uma estrutura relacional 
constituída por atores estatais e da sociedade civil, uma vez que 
eles facultam ou restringem ambientes de contestação política 
e de reconhecimento das demandas sociais, pela reivindicação 
de direitos.

Assim, os regimes se conformam a partir das relações 
entre atores políticos relevantes, sejam eles estatais, sejam 
eles da sociedade civil, bem como da configuração de poder 
nos arranjos institucionais das políticas públicas. Abers, Silva 
e Tatagiba (2018) analisam que o posicionamento dos atores no 
regime e os interesses defendidos por eles, são fundamentais 
para influenciar o Estado e definir o nível de acesso dos grupos 
em relação as políticas públicas, ou seja, as oportunidades e 
obstáculos resultam do lugar dos atores no arranjo governante e 
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da rede estabelecida, conferindo-lhes maior ou menor prestígio 
no ambiente institucional.

Ao discutir os padrões de relacionamento entre o Estado 
e a sociedade civil, outro conceito se faz necessário para 
compreensão do momento atual, o “contexto”, que Jasper (2012) 
demarca como as interações entre os atores e a configuração de 
poder que esse conjunto transmite. O autor destaca que, essas 
estruturas relacionais devem ser analisadas de forma proces-
sual e, portanto, requer a adoção atemporal da perspectiva 
social e política.

Avritzer (2008) complementa tal entendimento ao 
discutir a vontade política dos governos, ou melhor dizendo, 
sua inclinação a “permitir” arranjos de participação social. 
Tal debate é corroborado por Cortês (2007), ao apontar relação 
estabelecida entre o instituto da participação social e o posicio-
namento dos governantes no sentido de lhes assegurar espaço 
na vida política do país. Dessa forma, a contribuição de Ribas e 
De Meza (2018), daclaram as alternâncias do instituto da partic-
ipação social, ao sinalizar para a descontinuidade de políticas 
públicas, conforme as inclinações ideológicas dos governos e 
sua compreensão da importância da esfera pública.

Nesse sentido, a erosão democrática no Brasil é resultante 
da convergência de fatos, relembrando Jasper (2012), que desen-
haram o contexto desfavorável ao instituto da participação 
social na atual gestão. Sob o aspecto formal do desmantelo do 
sistema, o Decreto n. 9.759/20195 extinguiu mais de 700 cole-

5 Pode-se dizer que o Decreto mencionado formaliza o conflito estabele-
cido em torno da Política Nacional de Participação Social, instituída pela 
Presidente Dilma Rousseff, pelo Decreto do Decreto nº 8.243, de 23 de maio 
de 2014, revogado, por Decreto Legislativo da Câmara dos Deputados, em 
plena crise que resultou no afastamento da mandatária.
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giados, não protegidos por leis e no caso dos que restaram ou 
que foram recriados, a redução dos assentos da sociedade civil 
foi uma marca, como demonstrado no gráfico 1.

Gráfico 1 – Comparativo de participação da 
sociedade civil em Conselhos específicos

Fonte: Portal Participação Social em Foco, Ipea (2021).

No caso da recriação, as dificuldades já estavam disci-
plinadas pelo Governo de Michel Temer, quando novas regras 
foram estabelecidas para criação de colegiados, sinalizando 
para uma orientação conservadora, que implicava na inter-
dição ao diálogo com a sociedade civil, principalmente em 
relação aos movimentos sociais que se posicionaram contra-
riamente ao golpe parlamentar, somando-se ao contexto de 
desmonte dos IP’s, o adiamento de diversos processos confe-
renciais já previstos.

O Decreto n. 9.759/2019 também estabeleceu a redução 
da autonomia financeira e disciplinou as indicações para as 
instâncias de participação social, quase todas orientadas pela 
ideologia do presidente Jair Bolsonaro. Esse processo transmite 
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uma aparente manutenção do sistema de participação, cuja 
ocupação dos espaços é predominantemente dos atores sociais 
“favoráveis ao governo”, ou como fora dito por Avelino, Fonseca 
e Pompeu (2020), ocorreu uma “colonização institucional”.

Avritzer (2008) quando discutiu a relação do Estado com a 
sociedade civil, chegou à conclusão que a instituição dos arranjos 
participativos depende daquilo que a legislação estabelece. Assim, 
ao observar o Decreto n. 9.759/2019, é possível compreendê-lo 
como componente de um ambiente institucional que reflete a 
posição do presidente, marcado pela interdição ao diálogo com 
a sociedade civil, cujo objetivo, também, conduz ao apagamento 
de determinados temas na agenda de políticas públicas.

Quando da edição do Decreto, o presidente, fundamentou 
seus argumentos a partir da redução dos custos, o que opor-
tunizou a legitima interdição ao diálogo com a sociedade civil, 
vista pelo mandatário como “inimiga” e não como oposição, e 
assim declarou a extinção dos institutos de participação social 
como: “Gigantesca economia, desburocratização e redução do 
poder de entidades aparelhadas politicamente usando nomes 
bonitos para impor suas vontades, ignorando a lei e atrapa-
lhando propositalmente o desenvolvimento do Brasil, não se 
importando com as reais necessidades da população”6.

Esse é um recurso discursivo que utiliza a trincheira, 
sempre legitima, da efetividade nas políticas públicas, mas 
que serve a um governo que não reconhece a legitimidade da 
sociedade nos processos de participação social. Tal argumen-
tação, mesmo sendo superficial, resultou no desmantelamento 

6 Trecho extraído do Twitter do Presidente da República. Disponível em: 
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1117441294048071682. Acesso em: 
26 nov. 2021.
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do sistema de participação social, sem sequer reconhecer a 
diversidade dos arranjos participativos (ROCHA NETO, 2022).

O governo de Jair Bolsonaro adotou uma estratégia 
de desmantelamento das IP’s, principalmente quando tais 
institutos estão associados aos direitos humanos, às minorias 
e à inclusão, como apontaram Bezerra et al. (2019), afetando 
políticas tais como a da igualdade racial, a indígena, a de 
desenvolvimento agrário, a de LGBT ‘s, além do meio ambiente.

Em relação aos Conselhos é relevante compreender sua 
importância destacada por Ribas e De Meza (2018, p. 47) quando 
assinalam que tais institutos são: “[...] espaços de articulação 
da pluralidade social no direcionamento político ideológico do 
Estado”, e complementa dizendo que esses espaços seriam: “[...] 
fecundos para o desenvolvimento, elaboração, controle, fisca-
lização e continuidade de políticas públicas, em que a inclusão 
da sociedade civil representa a ressignificação do processo de 
fazer política, bem como a efetivação dos direitos políticos dos 
cidadãos”. Essa definição aponta para o importante papel que 
tais institucionalidades tiveram na agenda de políticas públicas 
que foi, sobremaneira alargada nos governos do PT7.

O cenário de desmonte do sistema de participação social, 
vai além da extinção de instâncias colegiadas das políticas 

7 Saúde, Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, Turismo, Meio Ambiente, 
Direitos da Mulher, Previdência Social, Direitos d Criança e do Adolescente, 
Assistência Social, Educação, Ciência e Tecnologia, Recursos Hídricos, 
Esporte, Desenvolvimento Rural Sustentável, Direitos da pessoa Portadora de 
Deficiência, Direitos do Idoso, Transparência Pública e Combate à Corrupção, 
Desenvolvimento Econômico e Social, Aquicultura e Pesca, Economia 
Solidária, Promoção da Igualdade Racial, Segurança Alimentar e Nutricional, 
Cidades, Desenvolvimento dos Povos e Comunidades Tradicionais, Combate 
à Discriminação, Juventude, Política Cultural, Política Sobre Drogas, Política 
Indigenista e Segurança Pública, são apenas alguns institutos de participação 
que possuem políticas públicas por trás. 
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públicas, há, também, uma interdição ao diálogo mais amplo, 
característico dos processos conferenciais, havendo a manu-
tenção apenas daqueles que estão resguardados por força 
legal, que assumem caráter protocolar (FONSECA et al., 2021). 
Isso tem se dado, principalmente quando se trata de processos 
participativos sob vigilância de órgãos de fiscalização e controle 
externos, como o Ministério Público, o Tribunal de Contas da 
União, ou ainda por determinações judiciais8.

No âmbito do Governo federal, cabe a Secretaria Nacional 
de Articulação Social (SNAS), vinculada à Secretaria de Governo 
da Presidência da República, a atribuição de acompanhar os 
IP’s. Na gestão do presidente Jair Bolsonaro, a SNAS teve seu 
mandato modificado, sendo retirado o monitoramento dos 
processos participativos. Segundo o Decreto n. 10.590, de 24 
de dezembro de 2020, compete a SNAS, quando se trata de 
participação social: a) articular as relações do Governo federal 
com os diferentes segmentos da sociedade civil e os seus 
representantes; b) coordenar a interlocução do Governo federal 
com as organizações internacionais e com as organizações da 
sociedade civil que atuem no território nacional, acompanhar 
as ações e os resultados da política de parcerias do Governo 
federal com essas organizações e incentivar boas práticas; e c) 
promover a participação social no âmbito do Governo federal 
(ROCHA NETO, 2022).

Na gestão do presidente Jair Bolsonaro, a Plataforma 
Participa + Brasil se constitui no principal canal de diálogo 

8 Um exemplo dessa atuação do Poder Judiciário refere-se ao Comitê de 
Governança do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu-PA, 
em processo (1000028-76.2021.4.01.3903) ajuizado pelo Ministério Público 
Federal, que teve como resultado a determinação para reestabelecer a 
paridade entre governo e sociedade civil.
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com a sociedade civil, que é descrito, segundo o sítio eletrô-
nico, como um recurso destinado a promoção e qualificação do 
processo de participação social nas políticas públicas. A página 
eletrônica disponibiliza módulos para divulgação de consultas 
e audiências públicas, pesquisas e “boas práticas” em processos 
participativos. Os dados encontrados no portal, informam 
que 153 audiências públicas foram realizadas, mediadas pelos 
recursos eletrônicos, com participação de 16,5 mil pessoas, tota-
lizando 19,4 mil contribuições da sociedade civil. Os números 
são pífios diante do histórico dos processos conferenciais 
ocorridos nos governos dos presidentes Luís Inácio Lula da Silva 
e Dilma Rousseff, a título de ilustração, cabe mencionar que 
somente as conferências que discutiram a Política Nacional de 
Desenvolvimento Regional, totalizaram 13 mil participantes 
entre os anos de 2012 e 2013, segundo dados do IPEA.

Parte expressiva dessas consultas se referem a temas 
muito específicos, que pouco interessam a maioria da sociedade 
civil. As consultas, segundo se verificou no portal, são prece-
didas de textos com linguagem excessivamente técnica e, em 
sua maioria, estão associados a instrumentos da política econô-
mica. Trata-se de um recurso de escuta passiva, considerando 
que não há interação do participante com os agentes do Estado. 
Nesse sentido, a ausência de possibilidade do contraditório, 
reserva ao poder público a possibilidade de não considerar 
as sugestões apresentadas, tornando a participação social, 
em muitas ocasiões, um processo de validação das propostas 
governamentais (ROCHA NETO, 2022).

Diante do avanço das relações mediadas pelos recursos 
eletrônicos, não se pode deixar de considerar a importância 
dessa nova forma de relacionamento entre o Estado e a socie-
dade. Cabe, no entanto, assinalar que tais canais não podem 
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ser a única opção, principalmente quando se trata de um país 
tão heterogêneo como o Brasil, considerando a desigualdade de 
meios e condições de acesso, que podem resultar na exclusão 
de atores sociais importantes para as políticas públicas (ROCHA 
NETO, 2022).

Lindner e Aichholzer (2020), desenvolveram um amplo 
estudo sobre o conceito de e-democracia e alertam que, no 
contexto contemporâneo, a centralidade dada aos meios 
eletrônicos não pode prescindir da participação social e do 
compromisso em assegurar caráter deliberativo a tais processos. 
Assim, a relação entre a participação e a legitimidade demo-
crática requer a contribuição de Kersting (2013), que define a 
e-democracia como ambiente “inventado” para assegurar a 
plena participação social, e serve de alerta, pois, quando se 
analisa o caso do Brasil contemporâneo, não se vislumbra a 
utilização dos recursos eletrônicos como forma de garantir a 
plena participação da sociedade civil.

Iasulaits et al. (2019) pesquisaram experiências de partici-
pação, na escala local, em diversas partes do mundo, incluindo 
algumas cidades brasileiras, que resultaram em reflexões, 
sobre a utilização das ferramentas eletrônicas no diálogo com 
a sociedade civil. Nesse sentido, os autores oferecem elementos 
para compreensão do atual contexto que envolve a participação 
social no Brasil, e assinalaram: “[...] Os desenhos institucionais 
que criam as possibilidades de maior transparência das ações 
governamentais são os mesmos que mantêm o foco no controle 
institucional sobre o processo participativo” (p. 1111). Os autores 
apontam ainda que, seria uma forma de instituir a participação 
social, nas fases iniciais, quando as contribuições nem sempre 
são tratadas e apropriadas, sob o argumento da inviabilidade 
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técnica, o que acaba por criar obstáculos às manifestações 
vindas da sociedade civil.

O posicionamento antidemocrático do governo, e a inter-
dição ao diálogo com a sociedade civil resultou no “apagamento” 
da memória dos IP’s. No portal da SNAS, que havia acumulado 
um rico acervo sobre participação social, expressos memórias 
dos processos conferenciais, nos mais diversos temas, ocorridos 
nos governos anteriores, não é possível resgatar informações 
importantes dessa trajetória. Não é possível acessar, no sítio 
eletrônico, os registros dos conselhos de políticas públicas, e 
as informações que tratam desses processos estão dispersas 
nos sítios eletrônicos dos ministérios aos quais se vinculavam 
(ROCHA NETO, 2022).

O acervo sobre o efervescente período vivenciado pela 
participação social nos governos do Partido dos Trabalhadores 
hoje se restringe ao conjunto de informações disponibilizadas 
em um portal vinculado ao Instituto de Pesquisa Econômica e 
Aplicada (IPEA), que possuem caráter mais acadêmico do que 
institucional, considerando que não compete ao instituto fazer 
o acompanhamento dos IP’s nas políticas públicas.

Em consulta ao portal da SNAS, é possível encon-
trar informações sobre 24 colegiados, no entanto, quando 
examinados, em detalhe, alguns desses conselhos, comitês 
e grupos não registram reuniões e, portanto, não estão em 
funcionamento. Não se pode debitar tal paralisação desses 
espaços participativos a crise sanitária, já que alguns desses 
IP’s, segundo registros encontrados, não se reuniam antes da 
pandemia se instalar9.

9 Disponível em: https://www.gov.br/participamaisbrasil/colegiados. Acesso 
em: 12 jan. 2023.
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Some-se a isso a ausência da participação social no Plano 
Plurianual 2020-2023, elaborado sob a gestão de Jair Bolsonaro, 
onde o termo “participação social” aparece somente quando 
se descreve o problema em alguns programas. A exceção fica 
por conta do programa da Controladoria Geral da União10, 
adstrito a transparência e combate à corrupção, sem que se 
observe nenhuma ação programática, nos demais ministérios, 
o que resulta na indisponibilidade de recursos nos orçamentos 
anuais. Da mesma forma, a leitura do documento não menciona 
um único processo conferencial nos quatro anos de vigência.

A situação apontada anteriormente, remete a discussão 
teórica da formação de agenda, ou Agenda-Setting, que reserva 
espaços privilegiados para determinados temas no principal 
instrumento de planejamento de médio prazo do país, que 
consignou, pela omissão, o desmantelamento dos processos 
participativos, ou seja, os instrumentos de diálogo com a 
sociedade civil não são uma prioridade da atual gestão.

A extinção dos colegiados são uma das etapas do 
desmonte do Estado brasileiro e, consequentemente, das 
políticas públicas, notadamente aquelas que desagradam ao 
mandatário. Essa postura antipática pode ser ao tema, como 
também pode estar associada as políticas que possuem maior 
aderência com os governos de esquerda, como o Conselho de 
Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar, a Comissão de 
Agroecologia, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, 
dentre outros. Esse quadro se insere nas reflexões de Jasper 
(2012) sobre o “contexto”.

10 Programa 4004 – Transparência, Integridade e Combate à Corrupção, sob 
coordenação da CGU. (BRASIL, 2020)
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A interdição ao diálogo, conforme apontou Jasper (2012), 
não se dá exclusivamente pelas ações vindas do poder execu-
tivo, sob orientação do presidente. Ela ocorre, igualmente, 
quando algumas instituições que, em face de seus mandatos 
constitucionais, tem a atribuição de resguardar o instituto 
da participação social, não atuam, ou atuam de forma lenta, 
e aí vale destacar o papel do Congresso Nacional e do próprio 
Ministério Público.

O desmantelamento do sistema de participação social 
tem repercussões claras sobre os quadros técnicos que, nos 
últimos anos, vinham estabelecendo, com a sociedade civil 
e movimentos organizados, relações que se mostraram rele-
vantes para a formulação e implementação de diversas políticas 
públicas (ROCHA NETO, 2022).

Pires e Gomide (2016) analisaram um conjunto de polí-
ticas públicas, a partir dos aspectos “técnico-administrativos” 
e “político-relacionais”, e Souza (2016) estudou as “capacidades 
conversacionais” das burocracias, no nível federal, que atuam 
em processos participativos, procurando demarcar uma dife-
renciação quando se trata de habilidades. Adicionalmente, 
Lavalle et al. (2018), discutiram os arranjos participativos e os 
canais de diálogo disponíveis, para assegurar espaço efetivo nos 
processos decisórios, denominando-os de “encaixes”.

Os encaixes foram estudados por Abers, Silva e Tatagiba 
(2018) a partir de autores tais como Cortes (2009); Losekann 
(2009); Pavez, Toledo e Gonçalves (2009); Rubim, Fernandes e 
Rubim (2010); Gutierres (2015); e Serafim (2013) que discutiram 
as interações entre o Estado e sociedade civil em diversas polí-
ticas públicas, apontando que essa trajetória é fundamental 
para a conformação dos quadros burocráticos.
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O desmantelo do sistema de participação social implica 
na desmobilização desses quadros técnicos e interrompe uma 
trajetória de aprendizagem mútua, que se dá entre a burocracia 
estatal e a sociedade civil. Tais habilidades são relevantes para 
a manutenção do tecido democrático e mesclam aspectos de 
ordem técnica com outros associados a capacidade de relaciona-
mento, sendo utilizadas, conforme o entendimento de Gomide 
e Pires (2014) como: “[...] habilidades (...) em expandir os canais 
de interlocução, negociação com os diversos atores sociais, 
processando conflitos e prevenindo a captura por interesses 
específicos” (p. 20).

A mais ampla estratégia de disseminação de conheci-
mento dobre o instituto da participação social foi o Programa 
de Formação de Conselheiros Nacionais, concebido pela então 
Secretaria Geral da Presidência da República e realizado em 
parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
e com a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), cujo 
objetivo era qualificar os membros dos Conselhos Nacionais de 
políticas públicas, fossem eles gestores ou técnicos do governo 
federal e para os representantes de organizações da sociedade 
civil. Durante sua vigência, cerca de 1000 conselheiros dos mais 
diversos conselhos, nas modalidades especialização e aperfei-
çoamento, foram capacitados (ROCHA NETO, 2022).

Assim, o programa procurava solucionar um dos grandes 
problemas da participação, aqui já discutido pela ótica de 
diversos autores, a qualidade das decisões e a efetividade do 
instituto nos arranjos existentes. Segundo Santos (2014), a 
Secretaria Geral da Presidência teve a missão de estimular a 
cultura da participação social no interior do governo, alinhando 
conceitos, orientações e apontando formas e instrumentos de 
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diálogo com movimentos sociais e demais organizações da 
sociedade civil.

Adicione-se as experiências anteriores, o Programa de 
Apoio ao Fortalecimento do Controle Social no SUS, através do 
Projeto de Capacitação de Conselheiros Estaduais e Municipais de 
Saúde, desenvolvido pelo Ministério da Saúde em parceria com 
a Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fundação 
Osvaldo Cruz e o Núcleo de Estudos em Saúde Pública – NESP da 
Universidade de Brasília. O Programa tinha como objetivo forta-
lecer os conselheiros de saúde como sujeitos catalisadores no 
processo de participação social, considerando a longa tradição 
que esse tema possui. Durante sua vigência o Programa alcançou 
cerca de 31 mil conselheiros em todo o país11.

Outros programas como o Capacidades, vinculado ao 
então Ministério das Cidades, também desenvolveram diversas 
estratégias de capacitação de conselheiros e outros atores, 
principalmente, durante os períodos conferenciais, procurando 
alinhar conhecimentos e, assim, fortalecer a presença de deter-
minados segmentos nos debates sobre desenvolvimento urbano. 

Assim, a participação social é colocada em xeque, a partir 
de um conjunto de ações que, se articulam, a estratégia gover-
namental de atacar os movimentos sociais e retirar legitimidade 
dos processos de coprodução em políticas públicas, resultando 
na extinção de centenas de arranjos participativos. Nos espaços 
de participação que sobreviveram, o aparelhamento e captura, 
além da vigilância constante da alta gestão, instaurou um 
ambiente de relações protocolares, reforçado pela ausência de 
meios para o seu funcionamento, onde faltavam desde recursos 

11 Disponível em: https://ensp.fiocruz.br/. Acesso em: 12 jan. 2023.
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financeiros, até quadros técnicos para dar suporte às raras 
oportunidades de diálogo.

Os indicativos de erosão democrática, e interdição ao 
diálogo, que marcam a gestão de Jair Bolsonaro, estão inseridos 
no entendimento de regime e contexto, já apresentado ao leitor. 
Assim, não resulta, exclusivamente, de uma inclinação ideoló-
gica, e isolada, do presidente, mas, se insere em um ambiente de 
aceitação, e leniência, das instituições, fortalecida pela inércia 
social. Isso denota que, parte da sociedade, não tem consciência 
das implicações que a ausência do debate tem para as políticas 
públicas. Portanto, a reconstituição do sistema de participação 
social, e a confiança no diálogo com o Estado, poderá levar 
algum tempo, mesmo que o país venha a ter governos progres-
sistas, inclusive, fortalecendo as IP’s, por meio de leis, de forma 
a evitar que o atual contexto se repita no futuro.

A PARTICIPAÇÃO SOCIAL EM CRISE: 
ESTRATÉGIAS DE UM DESMONTE ANUNCIADO

Para se compreender como o regime atuou para desisnstitucio-
nalizar a participação social, é importante ilustrar como estão 
algumas políticas públicas que tinham nesses espaços os prin-
cipais canais de interlocução com a sociedade civil. Em algumas 
delas, a novidade, é apropriação da agenda por organismos da 
sociedade civil com forte presença de agentes econômicos, o que 
denota uma inflexão rumo a agenda neoliberal em determinados 
temas, a exemplo do desenvolvimento urbano.

A discussão sobre as cidades e, sobretudo, o direito a 
cidade e a inclusão dos indivíduos na vida urbana, que até 2016 
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contava com um dos maiores arranjos participativos existentes, 
o Conselho Nacional das Cidades, vinha acumulando, nos 
processos conferenciais, elementos para a proposição da Política 
Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU), foi transformado, 
na atual gestão, em Conselho de Desenvolvimento Urbano12, até 
hoje não instalado. 

A agenda de desenvolvimento urbano, incorpora 
temas inovadores, sem solucionar questões estruturais das 
nossas cidades. A elaboração da Carta Brasileira de Cidades 
Inteligentes sinaliza para uma nova forma de “escuta”, quando 
se trata de desenvolvimento urbano, oferecendo espaço para 
entidades associativas empresariais e organização suprana-
cionais que tratam do tema, a exemplo do WRI Brasil, do Local 
Governments for Sustainability (ICLEI), além de instituições 
nacionais como o Instituto Arapyaú, o Instituto Brasileiro de 
Cidades Inteligentes e Humanas.

Esses atores do mercado que, em tese, dividem espaço 
institucional nos processos participativos, atuam de forma 
residual nos processos dialógicos, considerando que defendem 
seus interesses por estratégias alternativas e, muitas vezes, 
mais efetivas, como por exemplo em fóruns empresariais e 
nos lobbies junto as frentes parlamentares que advogam em 
favor dos seus interesses. Ribas e De Meza (2018) e Gurgel e 
Justen (2013, p. 359) estudaram a atuação desses agentes na 
área de saúde e dizem que: “[...] os prestadores privados buscam 
resolver os seus interesses, diretamente, com os gestores 
públicos”. Da mesma forma, podemos entender que os recursos 
utilizados por algumas dessas corporações de advocacy nas mais 
diversas políticas públicas, tem encontrado espaço favorável 

12 Conforme Artigo 2 do Decreto nº 10.773, de 23 de agosto de 2021.
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as suas reinvindicações, por outros canais que não os espaços 
de participação social, tornando-os desnecessários, diante da 
agenda do atual governo. 

Outra política que sofreu forte inflexão na atual gestão, 
já vinha sendo objeto de desmonte desde a gestão do Presidente 
Michel Temer, foi o desenvolvimento agrário que, ao longo do 
seu mandato de dois anos extinguiu o ministério dedicado ao 
tema, sendo, no primeiro momento incorporado a pasta do 
Desenvolvimento Social e posteriormente deslocado para a 
Presidência da República, com caráter de Secretária Especial. 
Seu maior e mais importante programa – o Territórios da 
Cidadania -, foi esvaziado e posteriormente extinto, implicando 
na debacle do mais amplo sistema de participação social das 
políticas públicas brasileiras, os colegiados territoriais que 
contavam com os mais diversos segmentos da sociedade civil.

O Programa carregava, na sua concepção, os princípios 
da democracia participativa e, portanto, estava fortemente 
atrelado aos governos do PT e sempre foi alvo de setores conser-
vadores do país que viam nele um espaço de atuação política dos 
grandes movimentos agrários, criminalizados na atual gestão, 
como apontado por Leite, Tubino e Sauer (2020) que vem uma 
ampliação desse posicionamento governamental em direção a 
todas as políticas que tenham entre seus atores centrais essas 
organizações da sociedade. Já na campanha o atual presidente 
declarava seu apoio incondicional ao agronegócio e atacava 
frontalmente a agenda de luta pela terra e as políticas que que 
tinham na agricultura familiar seu objeto. 

A ausência de uma instância participativa que advogasse 
a pauta do desenvolvimento agrário resultou em um conjunto 
de atos emblemáticos que mostram a inflexão, iniciada pelo 
Presidente Michel Temer, estava coroada pelo Presidente Jair 



100

GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL 

A EROSÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO BRASIL CONTEMPORÂNEO: 
uma abordagem contextualizada

João Mendes da Rocha Neto

Bolsonaro. O primeiro deles foi a nomeação da ex-coordenadora 
da Frente Parlamentar de Agricultura (FPA), na Câmara dos 
Deputados, para ministra da Agricultura; além disso, a Medida 
Provisória n. 870, de 01 de janeiro de 2019, extinguiu a Secretaria 
Especial Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário 
(SEAD) que ainda vinha conduzindo a pauta, durante a gestão 
do Presidente Michel Temer. Isso deu lugar a um Ministério da 
Agricultura dominado pelo agronegócio, como sempre fora, mas 
enfraquece todas as políticas, programas, projetos e instâncias 
de diálogo relacionadas a agricultura familiar.

Relembrando Ribas e De Meza (2018) e Gurgel e Justen 
(2013) quando discutiram a atuação dos atores de mercado, 
não se pode deixar de reconhecer que as organizações empre-
sariais voltadas para o agronegócio continuam a atuar e não 
necessitam de espaços de participação, ou melhor dizendo, eles 
não lhes servem, pois, suas estratégias para atendimento de 
demandas sempre se dá nas casas legislativas, por intermédio 
das frentes parlamentares, que possuem força política, com 
forte representação, considerando que são integradas por 
empresários ligados ao setor, ou tem financiamento do agro-
negócio para suas campanhas.

Esse quadro de desmonte das políticas de desenvolvi-
mento agrário teve como resultado o fim, ou o enfraquecimento, 
de diversos programas que integravam a agenda temática, tais 
como o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa de 
Agroecologia, dentre outros. Chama atenção o recurso discur-
sivo do governo que diz não existir nenhum tipo de privilégio 
deste ou daquele grupo, quando a Ministra declara que a 
agricultura empresarial e a familiar “são o mesmo negócio”, 
o que justificaria seu abrigo sob a mesma pasta. O Plano Safra 
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2019/2020 procura reforçar tal ideia no seu título: ‘Uma só 
agricultura alimentando com qualidade o Brasil e o mundo’.

O instituto da participação social, no desenvolvimento 
agrário, foi consideravelmente reduzido desde o governo Temer, 
sendo praticamente dizimado na gestão de Jair Bolsonaro. Leite, 
Tubino e Sauer (2020), em seu estudo discutem que, sob a atual 
gestão, os arranjos institucionais que tratam da agricultura são 
dominados pelos interesses da Bancada Ruralista e, portanto, 
demonstram inclinação para favorecer o agronegócio, rele-
gando a plano secundário demandas da agricultura familiar.

Uma terceira política merecedora de atenção no contexto 
do desmonte dos canais de interlocução foi a área ambiental, 
que teve seu principal arranjo participativo completamente 
modificado e aparelhado por representantes que se alinham 
ao governo nas suas posições sobre o meio ambiente, notada-
mente favorável ao neo-extrativismo. O Conselho Nacional do 
Meio Ambiente (Conama)13 foi apenas o ponto de partida do 
desmonte da política, atingindo em cheio a participação social, 
que teve na extinção da Comissão Gestora do Fundo Amazônia 
outro episódio de forte repercussão resultando na suspensão 
de repasse financeiros dos dois principais países doadores para 
os projetos, Alemanha e Noruega.

Em relação ao Conama, uma pesquisa do Cebrap, fina-
lizada em outubro de 2021, sobre o instituto da participação 
social, apontou que, alguns segmentos como cientistas, indí-
genas e trabalhadores rurais perderem a assento no Conselho. 
Como já fora dito, alguns desses arranjos continuam a existir 
por força legal, mas sem nenhuma consequência efetiva para a 

13 Desde sua instituição em 1982, até abril de 2019, o Conama teve 96 
cadeiras. Decreto nº 9806/19 reduziu este total para apenas 23 membros, 
sendo apenas 4 deles dedicados a sociedade civil.
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agenda de políticas conforme denunciado por Carlos Bocuhy, 
presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, 
quando diz em matéria jornalística que: “O Conama, além de 
não estar se reunindo, não estar produzindo decisão pró-so-
ciedade, pró-sustentabilidade, ele está produzindo decisões 
antissustentabilidade”14 (Portal G1).

A difícil quadra vivenciada pela política ambiental é 
discutida em artigo de Menezes e Barbosa Júnior (2021) que 
esquadrinham, a partir de um contexto global, como a fragi-
lização do instituto da participação social concorreu para o 
desmonte da agenda ambiental no Brasil. Vale resgatar algumas 
reflexões feitas que elucidam o atual momento. Os autores 
advogam que a interdição no diálogo com a sociedade civil é um 
elemento central para o favorecimento de determinados setores 
econômicos, e seus pleitos, sem nenhum tipo de manifestação 
contrária por canais oficiais.

Outro ponto destacado pelos autores, está no deslo-
camento dos temas relativos a Amazônia, do Conama e do 
Conselho Gestor do Fundo da Amazônia, para o Conselho 
Nacional da Amazônia Legal, que não possui participação da 
sociedade civil, sendo um arranjo exclusivamente governa-
mental, da esfera federal, ou seja, atores alinhados com a visão 
do Presidente, reforçando aquilo que os autores denominam de 
“autoritarismo ambiental”.

Esse cenário de interdição a participação social, é 
apenas uma das facetas de um governo que, ataca as orga-
nizações de defesa do meio ambiente e seus integrantes, 

14 Disponível em: https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/10/25/
pesquisa-mostra-que-75percent-dos-conselhos-e-comites-nacionais-foram-
-extintos-ou-esvaziados-no-governo-bolsonaro.ghtml. Acesso em: 12 jan. 
2023.
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constrói controversas narrativas sobre as questões como o 
aquecimento planetário, ideologiza e desinforma a população 
quando simplifica debates complexos, tais como aqueles que 
envolvem os povos e comunidades tradicionais. Esses são 
apenas alguns exemplos de um processo que, bem articulado, 
pela atual gestão, levou ao afastamento de organizações da 
sociedade civil que não encontraram espaços institucionais e 
ainda sofreram com o aparelhamento do Estado brasileiro nos 
órgãos responsáveis pelo tema.

Não desejamos tomar o tempo do leitor explanando as 
particularidades de cada um dos arranjos, trouxemos esses 
exemplos que nos servem para demonstrar como tem sido 
esse percurso da participação social e como alguns espaços de 
diálogo foram relevantes para a agenda de políticas públicas e 
que, na atual quadra de desdemocratização, a ausência desse 
instituto é, também, o desmonte das políticas.

Fonseca e Avelino (2018) avaliam que no atual contexto 
haveria um deslocamento da institucionalização dos processos 
participativos para os governos subnacionais. Cabe, no entanto, 
uma reflexão, considerando que alguns desses arranjos existem 
por força de um desenho sistêmico que teria o governo central 
como coordenador, e seu funcionamento, muitas vezes está 
condicionado a existência de recursos que os viabilizem, bem 
como de espaços participativos na esfera federal que já não 
mais existem.

Em gestões passadas alguns desses colegiados dos 
entes subnacionais tinham, inclusive recursos dedicados em 
programas do governo federal, pois seriam parte de uma arqui-
tetura mais complexa de escuta, que se iniciava nos municípios, 
passando pelos governos estaduais. Era uma estratégia de 
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democratizar a federação, justamente, pela atenção e preocu-
pação em tornar universal os processos participativos.

Outro elemento deve ser considerado na reflexão situa-se 
no exaurimento de algumas experiências de caráter eminen-
temente local, a exemplo dos Orçamentos Públicos e mesmo 
dos Planos Diretores, espaços participativos que surgiram com 
forte protagonismo dos governos municipais e que tinham 
na “escuta” dos munícipes um recurso fundamental para 
sua legitimidade. Estima-se que nos anos 1990, a experiência 
tenha alcançado aproximadamente 200 municípios brasileiros, 
passando a declinar e na primeira década do século 21 já se 
contabilizava 177, segundo Wampler (2011). Tal diminuição, 
segundo Peres (2020) se deve a três aspectos: a) as dificuldades 
fiscais enfrentadas pelos municípios; b) a estrutura de receitas 
dos municípios, fortemente dependente de recursos dos 
governos estaduais e da União, o que reduz substantivamente 
os anseios dos munícipes, em face da baixa capacidade de 
investimento dos governos locais. 

Interessa particularmente ao debate, a terceira razão 
que reconhece na setorialização e verticalização de alguns 
sistemas de políticas públicas, um grave problema, que resulta 
na fragmentação do processo de participação, enfraquecendo e 
tornando-o questionável para os segmentos que se mobilizam 
para atuar no processo levando suas demandas, resultando em 
descrédito ou na apatia. 

Santos e Oliveira (2020) em seu estudo sobre os muni-
cípios do Paraná discutiram a apatia político-societal das 
populações locais nos processos participativos e elencaram 
alguns aspectos relevantes que colaboraram para esse quadro, 
mas também fazem uma lúcida reflexão com base em Redruello 
(2015) e asseveram que: “[...] a inatividade do cidadão [se deve] 
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à falta de prática democrática, ou seja, a apatia vem da rejeição 
do sistema e não da falta de opções para participação” (p. 12).

Os autores em sua contribuição, resgatam um elemento 
que serve para reflexão, ao analisarem que, o fator mais impor-
tante no sentimento de apatia político-societal se relaciona a 
compreensão dos limites que essa população tem frente ao 
“onipresente sistema político”. Não se trata de um sentimento 
paradoxal, pois há um reconhecimento do instrumento da 
representação, via cargos eletivos, mas por outro lado, o que 
leva desperta desencanto é o fato desses representantes não 
reconhecerem, ou limitarem o espaço da sociedade civil, mesmo 
nos governos progressistas.

Teixeira e Teixeira (2019) apontam que, embora o esforço 
dos governos do PT tenha se mostrado capaz de instaurar o 
instituto da participação social na agenda de políticas públicas, 
houve uma lacuna não suprida e, portanto, problemática, ao 
concluírem que as estruturas participativas foram objeto de 
pouca atenção nos governos subnacionais, tornando a arquite-
tura institucional da participação fortemente concentrada na 
União. Isso corroborou para a análise de Vera e Lavalle (2012), 
sobre o ecossistema de participação social no Brasil, ao afirmar 
que: “[...] o panorama das instâncias de participação local 
parece uma selva institucional15, com multiplicação de espaços 
de orientação subsetorial e trans-setorial” (apud TEIXIERA; 
TEIXEIRA, 2019, p. 37), com reflexos na efetividade do instituto, 
como já fora apontado.

Diante do intenso processo de desinstitucionalização da 
democracia e do ataque ao instituto da participação social, não 

15 Em 2014, havia, aproximadamente, 60.600 conselhos gestores de políticas 
públicas, espalhados pelos 5.565 municípios brasileiros, totalizando mais de 
500.000 conselheiros. (BRASIL, 2014)
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só devemos pensar sobre até onde vai essa erosão, mas também 
evitar que as alternativas sejam objeto de leituras românticas, 
considerando que não se trata de um fato isolado e nem da 
vontade do mandatário da nação, que encontrou os meios legais 
e institucionais para alcançar nas suas intenções. Trata-se 
de um cenário mais amplo, discutido aqui na perspectiva de 
“regime” e “contexto”, que envolve uma quadra de institui-
ções e de segmentos da sociedade que comungam dos mesmos 
valores, naquilo que Tenório e Teixeira (2021) denominaram de 
“nova institucionalidade ‘desdemocratizante’”.

CONSIDERAÇÕES (esperançosas) FINAIS

Ao encaminhar as palavras finais do ensaio, não temos a 
intenção de retomar o debate teórico, mas vamos recorrer a 
autores que fornecem luzes ao caminho percorrido. Alguns 
deles sequer estão incluídos no texto, mas aclaram a leitura 
em contexto que aqui desejamos fazer, não como conclusão, 
mas como provocação a novos trabalhos.

Embora pouco usual, para o fechamento de um ensaio, 
compreender a atual quadra de desisntitucionalização da demo-
cracia no Brasil, reclama a análise do filósofo Zigmut Bauman 
quando diz: “[...] o aumento da liberdade individual pode coin-
cidir com o aumento da impotência coletiva na medida em que 
as pontes entre a vida pública e privada são destruídas (...) não 
há uma maneira óbvia e fácil de traduzir preocupações pessoais 
em questões públicas [...]” (2000, p. 10).

O autor oferece pistas para um fenômeno que vem 
se expandindo no mundo, os governos de direita e de forte 
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inclinação autoritária, têm sido eleitos em países considerados 
democracias consolidadas, a exemplo dos Estados Unidos da 
América. Em parte, isso se deve a sociedades alicerçadas em 
valores neoliberais, pautadas pela competitividade e pelo 
racionalismo exacerbado, traços que se transferem para a esfera 
política, que passa a ser secundarizada diante da vida privada.

Na mesma linha, é importante resgatar que parte desse 
contexto resulta, e é resultante, da apatia das sociedades, em 
que os projetos neoliberais dos anos 90, alguns capitaneados 
por governos de centro-esquerda, implodiram os sistemas 
de bem-estar e, acentuaram a crise fiscal e não conseguiram 
promover mudanças significativas. Estabelece-se aí um 
paradoxo, em que o modo de produção, representado pelas 
elites econômicas e pelo sistema político se irmanam para dar 
nova roupagem ao neoliberalismo, agora apoiados por uma 
classe média que se convence, por distintas narrativas que, os 
custos da democracia e todos os seus institutos são elevados e, 
portanto, devem ser relativizados.

Dessa forma, agenda de políticas públicas pautadas pelo 
modelo neoliberal, se fortalece capitaneada por governos, 
democraticamente eleitos, mas de matizes autoritários, o que 
divisa uma nova frente de debates, quando se trata de entender 
os limites da democracia em face do abalo dos seus institutos, 
inclusive do amalgama social. Bauman, de forma muito lúcida 
destaca que: “[...] os indivíduos estão cada vez mais abandonados 
a seus próprios recursos [...]” (2000, p. 59) e os efeitos desse 
abandono estão no enfraquecimento dos laços de solidariedade 
e da identificação das causas coletivas.

Ainda colaborando para compreensão dessa visão 
contemporânea, que leva a apatia social e permite ataques 
a democracia, o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han (2015) 
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reflete sobre a “sociedade do cansaço”, mostrando como a 
vida moderna e a necessidade de atuar em benefício próprio, 
contribui para esgarçar os laços coletivos. Esse quadro também 
é objeto de discussão do cientista político português João 
Pereira Coutinho que, em entrevista ao Jornal da Manhã, 
daquele país, destaca a tradicional luta de classes, dizendo que 
essa luta torna-se “uma perpétua luta de ressentimentos”. 

Logo, as reflexões trazidas neste ensaio discutem um 
momento que, em verdade, lança o Brasil, junto com outras 
nações, em projetos autoritários, diante da apatia da sociedade 
e dos traços de individualismo plantados pelo ideário neoli-
beral. No caso brasileiro, tentamos discutir, de forma breve, é 
verdade, os elementos que abalam a democracia e os institutos 
da participação social, entendendo que, houve uma interrupção 
de um processo que franqueava a fala dos cidadãos, por canais 
institucionalizadas, mas que já vinha dando sinalização de 
pouca efetividade e legitimidade.

O debate feito no ensaio assinala que, a participação 
social no Brasil resulta de uma luta da sociedade civil, em busca 
da construção de um Estado capaz de efetivar aquilo que a 
Constituição Federal assegurou em 1988, ou seja, construir uma 
agenda de políticas públicas mais próxima das expectativas da 
população, apesar das resistências, e estratégias, impostas pelo 
regime. No Brasil pós redemocratização, os direitos a partici-
pação social ainda parecem ser uma “concessão” do Estado, 
alternando governos em que se assegura mais espaço ao diálogo 
e ao debate, com outros que impõem restrições e interdição aos 
processos participativos.

Trata-se de uma relação que, de um lado, tem como marca 
a resistência do aparelho estatal em compartilhar decisões e, 
de outro lado, a desconfiança da sociedade civil em relação as 
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concessões, quando se fala em participação social, mantendo um 
ambiente tensionado. Seria, portanto, o resultado da imprecisão 
entre o instituto da participação social, que possibilita a mani-
festação direta; e o voto, que assegura a representatividade, 
mas nem sempre expressa os anseios do cidadão, colocando em 
xeque a efetividade da cidadania.

A análise do contexto aponta para um quadro de fragili-
zação e desmantelo do instituto da participação social, em face 
das ideologias que orientam o governo de ultradireita do presi-
dente Jair Bolsonaro, marcado pelo afastamento da sociedade 
civil e pouco afeto ao diálogo e negociação, sobretudo, quando se 
trata de temas que tiveram ampliação dos espaços democráticos.  

O desmonte se deu a partir de estratégias capazes de 
substituir um ambiente rico em padrões de relacionamento 
entre o Estado e a sociedade, por um estado de coisas, marcado 
pelo aparelhamento e vigilância, que inibiu o diálogo dos 
quadros técnicos com os movimentos sociais, impondo-lhes 
um cerceamento de atuação, contrariando um dos elementos 
fundamentais para a democracia como assinalado por Habermas 
(1997), ao destacar o debate argumentativo, como o meio para 
o entendimento mútuo de cidadãos com diferentes interesses.

O estudo proporcionou, também, reflexões sobre a parti-
cipação social, enquanto retórica nas políticas públicas, bem 
como sobre a pouca compreensão que a sociedade civil detém 
quando se trata da democracia e dos instrumentos existentes, 
sugerindo que, o desmantelamento do sistema e a escuta 
mediada por meios eletrônicos, não encontrou resistência na 
sociedade e ampliou a estratégia de interdição ao diálogo.

Chamou atenção como as instituições do Estado brasileiro 
que deveriam atuar na proteção e preservação do instituto 
da participação social, se mantiveram inertes, o que ficou 
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demonstrado com a ilustração de algumas políticas que tiveram 
seus sistemas de participação desmantelados e, quando recons-
truídos, foram capturados pelo viés ideológico que marcou a 
gestão de Jair Bolsonaro em diversos temas. Algumas dessas 
instituições, inclusive, corroboraram para o discurso que as 
instituições participativas oneravam o Estado e se mostravam 
pouco resolutivas nos processos decisórios e de implementação 
das políticas públicas.

Seja qual for a designação que se dê ao contexto atual, 
desdemocratização, desinstitucionalização da participação, 
regressão democrática, regressão participativa, recessão 
democrática, a reflexão deste ensaio buscou evidenciar como 
o instituto da participação social esteve sob ataque no governo 
de Jair Bolsonaro.

Os legados nefastos da gestão do presidente Jair 
Bolsonaro impõem que, mesmo ao seu final, algumas reflexões 
sejam reverberadas pela academia. Nesse sentido, o quadro de 
interdição ao diálogo, com o desmantelamento do sistema de 
participação social e dos ataques a democracia, são elementos 
merecedores de análises, possibilitando, inclusive, o aporte 
de novos conceitos capazes de alcançar a profundidade dessa 
desestruturação nas relações do Estado com a sociedade. Isso 
passa por uma discussão sobre como as IP’s conseguiram 
subsistir e quais estratégias acionaram para ultrapassar 
essa quadra da desdemocratização no país. Por fim, caberão, 
também, investigações sobre o instituto da participação social 
e sua efetividade, em face das rápidas mudanças na sociedade 
e do quadro complexo apresentado pelo tecido social do Brasil.

Este ensaio é mais uma das muitas contribuições que 
devem estar em curso sobre o atual momento do país e seus 
reflexos para a administração pública e para a sociedade 
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brasileira. Espera-se que ele seja útil e venha a se juntar a outros 
estudos e reflexões sobre uma quadra histórica em que, um 
governo matizado pelo autoritarismo interditou o diálogo com 
a sociedade e promoveu um desmonte das políticas públicas, 
notadamente aquelas que promovem os direitos humanos e 
atenuam as desigualdades. A esperança de, no futuro, ver esse 
texto como um registro histórico de um momento se constituiu 
no motor para aprofundar a leitura sobre o tema, recorrendo 
a tantos autores e fatos, que possibilitaram o debate aqui apre-
sentado. Essa quadra histórica ainda possui amplo material 
para novas discussões e, portanto, trata-se de uma agenda de 
pesquisa posta para diversos campos do conhecimento.
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INTRODUÇÃO

O poder que vem do povo é o que define e caracteriza o Estado 
Democrático de Direito. Seja esse poder exercido diretamente, 
seja por meio da democracia participativa, seja pela figura de 
representantes eleitos de forma periódica com o voto livre, 
universal e secreto pela democracia representativa. As relações 
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entre Estado e sociedade se expressam de forma concreta pela 
presença do controle social (SILVA, 2011). Segundo essa autora, 
o controle social, para se efetivar, depende de mecanismos que 
viabilizem a participação dos cidadãos por meio de educação 
e do apoio à sociedade civil organizada para que esta tenha 
condições de desempenhar seus papéis. O cidadão deve se sentir 
parte da ação estatal tendo como fundamental sua participação 
como sujeito central das políticas públicas. 

Segundo Ribas e Meza (2018), o híbrido de modelos 
gerenciais (burocrático-weberiano, gerencial e societal) que 
caracteriza o estado contemporâneo se estabelece ao longo 
dos séculos XX e XXI de forma concomitante à consolidação 
da democracia e ao debate sobre a participação social. Segundo 
Junquilho (2010), na tentativa de desvincular o patrimonialismo, 
o modelo burocrático busca essencialmente uma separação 
entre o público e o privado por meio da impessoalidade dos 
processos. Essa é considerada a primeira reforma gerencial no 
mundo em diferentes momentos entre os países, mas apresenta 
entre as suas insuficiências várias disfunções burocráticas. 

As insuficiências do modelo burocrático são o esteio para 
o surgimento do New Public Management, que enfatiza a eficiência 
econômica dos processos (JUNQUILHO, 2010). Apesar de influen-
ciarem fortemente a estruturação dos estados contemporâneos, 
as reformas burocráticas e a gerencial não centralizavam a 
participação social nos seus eixos norteadores. Cavalcante (2017) 
indica que a ampliação dos canais de participação social é uma 
das tendências após o New Public Management. É por meio da parti-
cipação e do engajamento que a legitimidade do envolvimento 
da sociedade na ação pública será um valor. Silva (2011) indica 
que o grande desafio do aumento do número de participantes 
em decisões públicas é conciliar isso com eficiência. Entretanto, 
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as vantagens da associação entre estado e sociedade permitem 
maior legitimação da ação pública.

Ribas e Meza (2018) apontam que a Administração Societal 
foi considerada como uma alternativa ao New Public Management. 
Essa perspectiva de modelo gerencial, segundo esses autores, 
fundamenta-se na ampla participação da sociedade no debate 
sobre políticas públicas visando solucionar os reais problemas 
da população e fortalecer a democracia participativa, mas teve 
uma implementação difusa e sua consolidação foi ofuscada pelo 
modelo gerencial que segue recomendações de organismos 
multilaterais internacionais.

A Administração Societal busca consolidar a demo-
cracia participativa, não apenas representativa, e tem seu 
fundamento no exercício da cidadania. O protagonismo dos 
governos como núcleo decisivo é reduzido, reconfigurando as 
relações entre sociedade política e sociedade civil por meio da 
participação dos cidadãos na dinâmica das políticas públicas 
(RIBAS; MEZA, 2018). Os princípios da Administração 
Societal coadunam-se em parte com os princípios do modelo 
de Governança Pública que, segundo Moraes, Machado e 
Magalhães (2021), apontam para um novo paradigma que 
pretende envolver a atuação de diferentes setores da socie-
dade, com destaque para a sociedade civil.

De acordo com Ribas e Meza (2018), a participação social 
da forma vigente tem como seus marcos seminais (1983-1988) 
o movimento das Diretas Já e o estabelecimento de uma 
Constituinte consonante as reivindicações e os movimentos 
sociais, o que resultou em um texto constitucional prevendo 
o estabelecimento de políticas públicas mais inclusivas e equi-
tativas assim como de mecanismos de ampliação do exercício 
da cidadania. A participação social expressa pela presença 
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da população nas ruas sempre inseriu temas relevantes na 
agenda pública. A esse respeito, Brasil (2014) indica que por 
mais diversos que os movimentos de rua tenham se tornado 
na última década no país, é possível identificar quatro ciclos de 
mobilizações nas últimas quatro décadas, a saber: 1) campanha 
das Diretas Já (1983-1984); 2) Movimento Caras-Pintadas (1992); 
3) Fórum Social Mundial (2001); e as 4) mobilizações pela 
redução da tarifa de transporte público (2013). Por meio de tais 
movimentos, temas progressistas foram tidos como prioritários 
levando a uma aceleração das mudanças sociais no país.

Para Gohn (2019), os temas que emergem da partici-
pação social estão estreitamente relacionados com a inclusão 
social, o combate às injustiças, a conquista de novos direitos e 
o reconhecimento de direitos antigos, campanhas, protesto, 
entre outros. Entre os temas que ganham mais notoriedade 
nas últimas três décadas estão as abordagens feministas e as 
conquistas dos direitos das mulheres, coletivos de mulheres 
afrodescendentes e as conquistas do universo LGBTQIA+. 
Entre os movimentos sociais, o que mais avançou nos últimos 50 
anos foi o das mulheres. Elas têm conseguido realizar debates 
e, por meio de participação em coletivos e movimentos, ampli-
ficar suas questões. São ainda características presentes nessas 
mobilizações sinais de descrença na política e nos políticos por 
parte dos jovens.

As políticas de igualdade (renda, trabalho, acesso a 
serviços básicos como educação e saúde...) estão entre as 
formas de combater as desigualdades sociais, que, no Brasil, 
têm raízes profundas (GOHN, 2019). Gohn (2019) cita como a mais 
forte a escravidão do povo africano, pois o Brasil é país com 
população de maioria negra e isso não pode ser ignorado nem 
subvalorizado. Avanços históricos estão sendo conquistados por 
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políticas que são fruto de intenso debate e participação social, 
como cotas raciais, reconhecimento de identidades originárias 
e o combate ao racismo. 

Desde 2015, o poder de compra e o acesso a uma alimen-
tação saudável foram diminuindo no Brasil, conforme explicam 
Neves et al. (2021), por uma conjuntura que equaciona aumento 
progressivo do desemprego, mais famílias na extrema pobreza e 
a pandemia de covid-194. Segundo os autores, falta robustez na 
resposta governamental no combate à insegurança alimentar 
a fim de mitigar os efeitos da fome e da pobreza. 

Apesar da relevância para Administração Pública, a parti-
cipação social no Brasil vive retrocessos em nível federal. Castro 
(2019) ilustra como retrocessos a Medida Provisória nº 870 (MP 
870) de 2019 que extinguiu, entre outros conselhos, o Conselho 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA). 
Tratava-se de um órgão de assessoramento e tinha atividades 
de controle social nas políticas de segurança alimentar e 
nutricional. Sua composição previa a participação de 1/3 de 
representantes de diferentes órgãos do poder executivo e 2/3 
da sociedade civil, reunindo representantes de movimentos 
e organizações de diferentes setores sociais. Para a autora, a 
decisão é um retrocesso que só acentua o desmonte das políticas 
sociais e pode levar a decisões que gerem piores indicadores 
sensíveis à degradação das condições de vida.

Diante da falta de coordenação nacional após a extinção 
do CONSEA nacional, o objetivo do presente trabalho é analisar 
as estratégias de atuação do CONSEA-RN na mobilização da 

4 No estudo de Oliveira et al. (2021) são percebidas iniciativas da sociedade 
civil no contexto da pandemia sendo um contraponto da ausência do Estado 
no enfretamento das políticas neoliberais que estão em franca expansão no 
Brasil mesmo no contexto da pandemia.
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agenda de Segurança Alimentar e Nutricional. Percorre o 
referencial teórico, apresentado a seguir, sobre os mecanismos 
de participação social no Brasil discutindo a importância dos 
conselhos de políticas públicas na participação e no controle 
social. Na sequência, apresenta o percurso metodológico da 
pesquisa e os resultados alcançados. Por fim, discorre sobre as 
considerações finais relativas à análise dos dados levantados.

MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL NO BRASIL: a importância dos 
conselhos de políticas públicas

As políticas públicas podem sofrer interferência de 
diversos sujeitos que, em detrimento da universalidade e da 
equidade a que se propõem as políticas focalizadas e tran-
sitórias, são orientadas pela lógica de um estado mínimo 
disseminado por agendas neoliberais (RIBAS; MEZA, 2018). Para 
Zimmermann (2006), as políticas sociais no Brasil, nos últimos 
40 anos, concentraram-se em políticas focalizadas em detri-
mento de políticas universais, permitindo, assim, uma acessão 
de opções privadas de assistência como: escolas privadas, planos 
de saúde e previdência social privada.

A formação da agenda governamental é uma variável 
resultante da confluência de forças, conforme indica Kingdon 
(1984), mas nem sempre os grupos sociais organizados conse-
guem ter capacidade política e poder de pressão para que sejam 
ouvidos. Kingdon (1984) define que determinados problemas 
ganham mais visibilidade do que outros no que denominamos 
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“janelas de oportunidades”. Já Capella (2006) aponta que, 
na visibilidade dos problemas, atores diversos são capazes 
de determinar o clima político, favorecendo ou não uma 
possível mudança. Esses grupos seriam: movimentos sociais, 
grupos de pressão do legislativo, os grupos de agências 
públicas, entre outros.

Por sua vez, Mathias Pereira (2015) aponta a natureza 
política do planejamento público, cuja racionalidade deve ser 
analisada sob a perspectiva dos diferentes grupos ou camadas 
da população e seus interesses, o que acarreta decisões que 
não tendem a promover uma situação de equilíbrio consensual. 
As decisões da administração pública estão conformando 
um paradigma diferente do esgotado padrão hierárquico e 
autoritário do exercício das chefias, no qual predominava um 
monopólio do poder e das informações, em decisões exclusivas e 
unilaterais (BERGUE, 2019). Com isso, os processos deliberativos 
passaram a ter mais participação das pessoas, dos cidadãos, 
muito em função da elevação do nível de informação e cons-
ciência perfazendo uma postura mais crítica à ação pública. 

A participação social tende a produzir mecanismos 
de controles mais efetivos ao mesmo tempo que combate as 
desigualdades. O envolvimento dos cidadãos nos processos 
decisórios nas políticas públicas intenciona que ações 
públicas sejam mais adequadas às necessidades da população 
(ROCHA; MOREIRA; BISPO, 2020). Conforme apontam Pires, 
Amaral e Santos (2014), nos últimos 20 anos, no Brasil, houve 
uma crescente incorporação de mecanismos e instrumentos de 
participação no monitoramento de políticas públicas, havendo, 
na função planejadora do Estado, um novo e significante 
elemento: a participação popular. Apesar dos avanços, é real 
a preocupação sobre se os processos participativos existentes 
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podem ser pensados de forma a induzir a participação nas ações 
de planejamento, execução e controle do Estado.

Os autores destacam três momentos sobre planeja-
mento governamental e participação social no Brasil, a saber: 
a) os anos 1930 aos 1980, quando havia planejamento, mas pouca 
participação; b) a década de 1990, quando a participação existia, 
mas com o planejamento governamental em pouca atividade; 
e, c) no pós-2000, quando ambos ocorrem, mas com maior 
necessidade de simetria. Para Pires, Amaral e Santos (2014), 
o Quadro 1 indica esse percurso histórico.

Quadro 1 – Síntese das características de planejamento 
governamental e participação social no Brasil 

segundo Pires, Amaral e Santos (2014).

Período Características

Anos 1930 aos 1980

Estilo tecnocrático com centralização das 
decisões nos governantes sem inclusão dos 
diversos atores sociais.

Período da criação das estatais (Petrobrás, 
Eletrobrás e BNDE) e da elaboração do plano Salte 
(1947-1948).

Predomínio de técnicos do governo, segmento 
empresarial e classe política nas decisões no 
planejamento dos governos. 

Grupos executivos no período de 1946-1964 
formulavam e acompanhavam políticas 
estratégicas.

Planos de Desenvolvimento sem ampla 
participação da população como o Plano de Metas 
do governo JK. 
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Década de 1990

Promulgação da Constituição Federal em 
1988 tornou a participação social princípio 
constitucional. 

Necessidade de viabilizar a presença da 
população na formulação, na gestão e no controle 
de políticas públicas.

Período de disseminação de mecanismos de 
participação nas esferas municipais e estaduais 
ao longo dos anos de 1990.

Aumento dos conselhos gestores de políticas 
públicas nos governos subnacionais.

Pós-2000

O país recuperou a capacidade de crescimento 
econômico após décadas de estagnação, havendo 
a retomada do planejamento.

Consolidação de conselhos e conferências 
e outras formas de interação entre Estado 
e sociedade: ouvidorias, consulta públicas, 
audiências públicas.

Fonte: Elaboração dos autores a partir de 
Pires, Amaral e Santos (2014).

Dias et al. (2019) indicam a reabertura democrática, no 
fim da década de 1980, como um marco nas relações entre 
Estado e sociedade, pois a incorporação da participação do 
cidadão na Constituição é um claro sinal de amadurecimento da 
democracia brasileira. O período oportunizou a implementação, 
na administração pública, de mecanismos de transparência e 
controle social, desde os mais autônomos e dinâmicos até os 
mais institucionais. 
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Para Ribas e Meza (2018), as aberturas participativas 
conquistadas pela sociedade civil e instituídas na CF de 1988 
tensionaram o Estado para uma prática de poder descentra-
lizado e sinalizam a incorporação da administração pública 
societal. Para Almeida, Cayres e Tatagiba (2015), o contexto do 
final dos anos 1980, de transição do regime militar para uma 
agenda democrática, resulta em um forte ideário participativo, 
que culmina na instituição de canais de participação, sendo 
estes marcantes no sistema político brasileiro. 

Pires, Amaral e Santos (2014) registram a década de 1990 
como marco no surgimento de novos e variados mecanismos 
de participação da sociedade no planejamento e na execução 
de políticas públicas. Conselhos de políticas, conferências 
públicas, plebiscitos, referendos, ouvidorias e leis mais 
específicas no tema da participação se institucionalizaram 
nessa década. Segundo os autores, buscava-se, com esses 
mecanismos, a incorporação do controle social na gestão 
cotidiana (controle de gastos especialmente) e a participação 
em direcionamentos estratégicos nos governos. Para Pires, 
Amaral e Santos (2014), a presença do controle social no 
cotidiano das políticas avançou mais que sua presença nos 
processos de negociação governamentais. 

As experiências de participação social por grupos 
organizados e instituídos têm suas raízes em períodos que 
antecedem a Constituição Federal de 1988 e, de forma seminal, 
na prática de Conselhos Gestores de Políticas Públicas na área 
da saúde (RIBAS; MEZA, 2018). O texto constitucional incen-
tiva a participação social em diversas agendas e mecanismos, 
com destaque para os conselhos gestores, que equalizam o 
poder entre sociedade civil e governos na gestão de políticas. 
Estes se configuram como espaços de articulação da pluralidade 
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social e, amparados legalmente, viabilizam que o poder do povo 
seja definidor nas decisões do Estado. 

A década de 1990 representou um marco nos processos 
participativos. Brasil (2013) indica que, no centro da reforma 
do processo constituinte, estava a necessidade de a população 
ter sua voz ouvida nos processos decisórios da formulação, 
implementação e avaliação de políticas públicas. Esse período 
é marcado por inovações gerenciais importantes, tornando 
a participação um dos melhores mecanismos para qualificar 
as políticas e as tornar, além de legítimas, mais sustentáveis. 
São exemplos de experiências exitosas desse novo momento o 
orçamento participativo, os conselhos de políticas públicas e as 
conferências temáticas. 

Gohn (2019) indica que, nesse período, predominaram 
as instituições participativas que atuavam de modo coletivo. 
Atualmente, também se destaca o papel do ativista insti-
tucional, que consiste em um indivíduo (atuante interna ou 
externamente às instituições públicas) que induz a ação coletiva 
como modo de fomentar a mudança social.

Quanto à regulamentação no Brasil do direito à partici-
pação do Estado, Brasil (2013) aponta três marcos:

• O art. 5º da Constituição Federal de 1988 em seu inciso 
XXXIII que regulamenta o acesso à informação “... todos 
têm o direito de receber dos órgãos públicos informações 
de interesse pessoal ou de interesse coletivo ou geral, que 
serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabili-
dade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado” (BRASIL, 2013).
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• O § 2° do art. 74 da Constituição Federal de 1988, que assegura 
o direito a realizar denúncias de possíveis irregularidades 
por qualquer cidadão, associação, sindicato ou partido polí-
tico (BRASIL, 2013).

• De modo mais recente, a Lei nº 12.527, de 2011 – a Lei de Acesso 
à Informação (LAI). Por meio dela, são estabelecidos proce-
dimentos que viabilizam a resposta ao cidadão. A mesma 
Lei, em seu artigo 9º, faz previsão de formas que induzem 
à transparência por meio de audiências públicas, consultas 
públicas e serviços de prestação de informação à sociedade 
(BRASIL, 2013).

Apesar dos significativos avanços, temos retrocessos 
no histórico recente da participação social do país. Nesse 
sentido, pode ser mencionado o projeto de Política Nacional 
de Participação Social (PNPS), descrito pelo Decreto nº 8.243, 
que intencionava articular os mecanismos e as instâncias de 
interação sociedade e Estado na esfera da administração pública 
federal (BRASIL, 2014). Este projeto de política foi reprovado 
pela Câmara dos Deputados no mesmo ano da sua criação. 

Segundo Almeida (2017), desde 2016, há dúvidas a respeito 
da sobrevivência ou da resistência de instituições participativas 
em um cenário político que apresenta retrações de participação. 
Outro retrocesso foi o Decreto nº 9.759/2019, de 11 de abril de 
2019, que determinou a extinção de conselhos, comitês, comis-
sões e grupos da administração pública federal. 

Em contraponto ao retrocesso em contexto nacional, 
Dias et al. (2019) indicam que, internacionalmente, existe 
uma agenda em expansão para que o cidadão não seja visto 
por meio de uma relação de cliente com Estado (baseada na 
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troca individual de tributos por serviços para si), mas, sim, 
que o cidadão seja um agente social com direitos políticos e 
sociais e protagonizem as ações públicas. 

Segundo Brasil (2013) baseado em Cunill Grau (2010), 
podemos dividir os recursos de participação social em dois tipos:

• Recursos jurídicos que garantem o controle social: peti-
ções (direito de petição); certidões (direito de certidão); ação 
popular; mandado de segurança coletivo; mandado de segu-
rança individual; ação civil pública e mandado de injunção;

• Mecanismos de participação social: conselhos de política 
pública; conferências de políticas públicas; ouvidoria pública; 
audiências públicas; consultas públicas; plano plurianual 
participativos e orçamento participativos.

Nesse segundo grupo, temos um mecanismo que, 
em especial, será tratado neste capítulo: os conselhos de política 
pública. Os conselhos são, na atualidade, um dos métodos mais 
consolidados para implementar políticas públicas democráticas 
e participativas. Trata-se de um direito social reivindicado. 
Essa forma de participação social tem formatos diferentes, 
não há uma regulamentação genérica que padronize o funcio-
namento, o que resulta em diferença entre uma política e outra, 
como também entre regiões (BUVINICH, 2014). No Quadro 2, 
são apresentados diferentes tipos de conselhos de acordo com 
a natureza da representação e participação. 
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Quadro 2 – Tipos dos conselhos de acordo com a natureza 
da representação, da participação e de composição segundo 

Roja Buvinich (2014) baseado autores diversos.

Tipo Classificação Complemento

Representação

Representação vinculada

A representação das categorias sociais 
ou profissionais se faz a partir de 

organizações da sociedade civil, que 
indicam seus representantes.

Representação vinculada 
funcional

Os membros são indicados por ocuparem 
um determinado cargo. Assim, a 

indicação ocorre em razão do cargo e 
não da pessoa.

Representação não 
vinculada

Os membros são indicados em razão da 
expressão de seu trabalho na sociedade 

(seja no meio acadêmico ou empresarial).

Representação mista Convivem no conselho a representação 
vinculada e não vinculada.

Natureza da 
participação

Consultivos Intervenção colaborativa. 

Deliberativos Intervenção decisória.

Composição os 
conselhos

Bipartites e paritários
Formados por governo e sociedade 

civil com o mesmo número para cada 
segmento.

Bipartites e não paritários
Formados por membros governamentais 

e da sociedade civil, sem equivalência 
entre ambos.

Tripartites e paritários

Estão presentes membros do governo, 
dos trabalhadores ou usuários, 

empregadores ou prestadores de 
serviços, sendo equivalente o número 

entre cada categoria.

Múltiplos e não paritários

Governo, trabalhadores ou usuários, 
empregadores ou prestadores de 

serviço e por vezes representantes de 
determinados segmentos da sociedade 

civil, como especialistas.

Fonte: elaborado pelos autores a partir de Roja Buvinich 
(2014) baseado em autores diversos. 
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Ribas e Meza (2018) apontam que os conselhos são espaços 
fecundos para diversos processos das políticas públicas como 
desenvolvimento, elaboração, controle e fiscalização. Nesses 
processos, a sociedade civil é incluída, integrando o desenho 
institucional público a fim de garantir interesses coletivos, 
consonantes com a realidade local. Esse modelo de partilha 
entre representantes de movimentos organizados da sociedade 
social e do estado tem resultados práticos, mas também incorre 
em disfunções (Quadro 3). 

Quadro 3 – Funções e disfunções dos conselhos gestores

Funções Disfunções

Descentralização no poder sobre 
decisões públicas.

Subordinação ao Poder Executivo, 
que desenvolve as legislações 

pertinentes e detém o status do 
sufrágio universal.

Representação de interesses 
coletivos pela busca de espaço de 

classes no cenário político.

Detentores de cargos 
públicos ocupam vagas de 

representatividade da sociedade 
civil.

Governança democrática de 
políticas públicas.

Caráter deliberativo ausente 
ou delimitado, focando-se mais 
no processo de fiscalização de 

políticas públicas implementadas.

Articulação entre a pluralidade 
social no direcionamento político 

ideológico do Estado.

Elitização da participação e 
representatividade segmentada.

Fonte: Ribas e Meza (2018).

O funcionamento de um conselho é afetado por variáveis 
internas e externas. Considerando as variáveis externas, alguns 
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estudos sinalizam que o porte dos municípios pode implicar 
diferenças de implementação dos conselhos. Cotta et al. (2011) 
apontam que, em municípios pequenos – a maior parte dos 
municípios brasileiros –, podem existir algumas limitações de 
participação social em decorrência de contextos pouco favorá-
veis para mobilizações expressivas da sociedade civil, como o 
tradicionalismo político, com forte influência dos gestores locais. 
Para Ribas e Meza (2018), já em municípios de médio e grande 
porte, os estudos sinalizam para uma militância mais fortalecida, 
indutora da ocupação de espaços institucionais. Nesse sentido, 
algo que atenua essa distorção é a compulsoriedade por via 
legal da presença de conselhos condicionando a transferência 
de recursos federais, promovendo um apelo para a criação de 
órgãos colegiados com partilha de poder na gestão pública. 

A implementação dos conselhos possui inúmeros fatores 
internos que podem interferir no seu desempenho. Rocha, 
Moreira e Bispo (2020) adaptaram o modelo de Rifikin et al. 
(2014) para conselhos de saúde e evidenciam as dimensões 
analíticas para avaliar o desempenho dos conselhos por efeti-
vidade participativa. As categorias, detalhadas no Quadro 4, 
são: autonomia, organização, representatividade, envolvimento 
comunitário, influência política. 
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Quadro 4 – Dimensões analíticas para avaliar 
o desempenho de um conselho

DIMENSÃO INDICADORES VARIÁVEL

Autonomia

Estrutura física

Sede própria

Linha telefônica

Computador

Acesso à Internet

Apoio técnico Secretaria executiva ou 
equivalente

Recursos financeiros Orçamento próprio

Coordenação do conselho Eleição para presidência/
mesa diretora

Organização

Plenário

Periodicidade das reuniões 
plenárias

Encaminhamento prévio de 
pauta

Encaminhamento prévio de 
material de apoio

Comissões
Existência de comissões

Periodicidade de reuniões 
das comissões

Composição do conselho Paridade do plenário

Representatividade

Escolha dos representantes Mecanismo de escolha dos 
representantes

Relação entre representante e 
entidade/representados

Discussão de temas com 
diretoria da entidade

Representação de interesses Tipo de interesse 
representado
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Envolvimento 
comunitário

Presença de conselheiros Frequência de conselheiros 
às reuniões

Presença de não conselheiros Fala de não conselheiros nas 
reuniões

Prática participativa de 
conselheiros

Perfil de atuação dos 
representantes sociais

Influência política

Poder de agenda
Possibilidade de inserção de 
temas pelos representantes 

sociais

Temas pautados Conteúdo dos temas 
pautados

Conteúdo das deliberações Tipo de deliberação

Homologação e cumprimento 
das deliberações

Homologação e 
cumprimento das 

deliberações

Fonte: adaptado de Rocha, Moreira e Bispo 
(2020) a partir de Rifikin et al. (2014).

A agenda de pesquisa sobre conselhos é emergente apesar 
de suas práticas serem diversas. Almeida, Cayres e Tatagiba 
(2015) indicam, em um balanço sobre estudos de conselhos de 
políticas públicas no Brasil, entre a década de 2000 a 2011, que a 
atuação desses conselhos vem sendo investigada por diferentes 
pressupostos analíticos, por exemplo:

• dinâmicas internas dos conselhos; 

• perfil e desempenho de atores específicos no interior dos 
conselhos;

• resultados dos conselhos;
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• processos histórico-institucionais mais amplos em que os 
conselhos estão inseridos (revisão do pacto federativo, 
criação do SUS, LOAS, EAC...);

• condicionantes que influenciam, de fora, a atuação dos conse-
lheiros e/dos conselhos.

Considerando os desafios para aumentar e consolidar a 
participação social, para Pires, Amaral e Santos (2014), alguns 
problemas precisam ser superados quando tratamos de parti-
cipação social. É possível agrupar essas limitações em 3 grupos:

• Apesar de terem sido instituídos e expandidos, os atuais 
mecanismos possuem ainda baixa capacidade de proposições 
por meio de reflexões coletivas.

•  A pouca articulação dos mecanismos de participação social, 
em relação tanto à etapa do ciclo das políticas (planejamento, 
implementação e avaliação) quanto à pouca intersetoriali-
dade dos processos participativos.

• Capacidades institucionais diferentes nos mecanismos 
diversos, gerando uma heterogeneidade na qualidade 
(secretarias executivas com baixo desempenho, ausência de 
planejamento de reuniões, periodicidade de encontros...).

Os conselhos são espaços importantes de participação 
social, pois institucionalizam a presença de diversos segmentos 
da sociedade na operação e fiscalização das políticas públicas. 
A consolidação desse instrumento de participação social tem 
diferenças de avanços a depender da agenda, sendo seu êxito 
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afetado por fatores internos e externos. A democracia avança 
na medida em que esses espaços aproximam-se da população 
de forma ampla. 

ESTUDO DE CASO: o Consea-RN

A pesquisa proposta é um estudo de caso com o Conselho 
de Segurança Alimentar e Nutricional do Rio Grande do Norte 
(Consea-RN). Foi escolhido esse caso por ser um conselho de 
nível local que passou a ter um contexto adverso em virtude da 
extinção do Consea nacional, sendo, assim, um caso relevante 
para discutir a participação social em nível estadual de uma 
agenda que teve sua coordenação nacional afetada. 

Em especial, discutiremos a atuação do Consea-RN no 
contexto de suas estratégias frente ao contexto temporal, de 
junho de 2016 a dezembro de 2020, que reúne, além da extinção 
do Consea nacional, uma confluência de circunstâncias sociais: 
aumento da insegurança alimentar e nutricional, aumento do 
desemprego, crise sanitária devido à pandemia do coronavírus e 
um regime fiscal de congelamento de gastos públicos. Os dados 
analisados foram obtidos junto ao Consea-RN. Em especial, 
foram utilizados: I) o Relatório da 5ª Conferência Estadual de 
Segurança Alimentar e Nutricional do Rio Grande do Norte; 
e II) o Relatório Final do Cumprimento do Objeto “Fortalecimento 
do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional nos 
estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte”, da qual 
o Consea/RN foi membro parceiro; além das pautas e atas das 
reuniões do Consea-RN. 
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Os dados foram submetidos à análise de conteúdo. 
As categorias analíticas evidenciam os conjuntos de estratégias 
que o conselho realizou no contexto de aumento da Insegurança 
Alimentar e Nutricional por meio do agravamento dos seus 
determinantes e da falta de coordenação nacional.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Contexto Situacional

No período de 2016 a 2020, confluíram circunstâncias de 
diferentes ordens que levaram à acentuação das desigualdades 
no Brasil (crise política, econômica e sanitária). Em contrapar-
tida, a capacidade de resposta do Estado brasileiro tendeu a 
diminuir progressivamente em virtude também do seu atual 
regime de gastos públicos.

As regras do novo regime não permitem, assim, o cres-
cimento das despesas totais e reais do governo acima 
da inflação, nem mesmo se a economia estiver bem, 
o que diferencia o caso brasileiro de outras experiências 
estrangeiras que adotaram o teto de gastos públicos. 
Somente será possível aumentar os investimentos em 
uma área desde que sejam feitos cortes em outras. 
As novas regras desconsideram, portanto, as taxas de 
crescimento econômico, como também as demográ-
ficas pelos próximos 20 (vinte anos), o que (e aqui já 
antecipando a nossa crítica a respeito), poderá levar 
ao sucateamento das políticas sociais, especialmente 
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nas áreas da saúde e educação, pondo em risco por 
completo a qualidade de vida da população brasileira 
(MARIANO, 2017, p. 261).

O regime de gastos disciplinado pela PEC 95/2016 leva a 
uma gradativa redução da proteção social no país. Segundo Rossi 
e Dweck (2016), a PEC 95 tende ao sucateamento dos sistemas 
de políticas nacionais e à eliminação do caráter universal dos 
direitos assegurados pelas Constituição. Segundo os autores, 
não se trata de uma reforma fiscal, mas, sim, de uma redução 
drástica do tamanho do Estado brasileiro. Para Santos e Vieira 
(2018), as medidas de austeridade fiscal adotadas no Brasil têm 
como repercussão principal a precarização das políticas sociais, 
que garantem direitos sociais à população. As autoras apontam 
como repercussões desse regime o desemprego, a desaceleração 
da economia e o aumento da desigualdade. 

A austeridade fiscal impacta diretamente os determi-
nantes da Segurança Alimentar e Nutricional5 de forma negativa, 
levando mais pessoas à situação de vulnerabilidade social. 
A presença da sindemia de desnutrição, obesidade e mudanças 
climáticas eleva a complexidade desse contexto. Segundo 
o relatório da Comissão The Lancet sobre Obesidade (2019), 
uma sindemia é uma combinação de pandemias que existem ao 
mesmo tempo, compartilhando determinantes comuns. 

5 Art. 3º: “A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do 
direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, 
em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades 
essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que 
respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica 
e socialmente sustentáveis” (BRASIL, 2006).
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Nesse processo, a presença da pandemia de covid-19 acen-
tuou a pobreza e a desigualdade no Brasil, é o que descreve o 
estudo de Neves et al. (2021). Os autores, com dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam que, desde 
2015, o desemprego vem aumentando no Brasil e se intensificou 
com a pandemia. Segundo os autores, no terceiro trimestre de 
2020, considerando a população de 14 anos ou mais, existiam 
13,7 milhões de desempregados no país, configurando 14,6% da 
população economicamente ativa. 

A Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança 
Alimentar e Nutricional – Rede PENSSAN (2021) – realizou o 
Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto 
da pandemia da covid-19 no Brasil, com o propósito de moni-
torar a Segurança Alimentar (SA) nos domicílios brasileiros. 
Com amostra de 2.180 domicílios, o estudo apontou que menos 
da metade dos brasileiros estava em SA (44,8%) enquanto 9% 
estavam em experiência de fome, denominada também de 
Insegurança Alimentar grave. O estudo da Rede PENSSAN 
(2021, p. 37) aponta para as desigualdades regionais que 
tornam Norte e Nordeste regiões mais vulneráveis. “O Norte 
e o Nordeste concentram domicílios com menor proporção de 
SA e a maior de IA moderada e grave. A SA foi inferior a 40% 
no Norte e a 30% no Nordeste; em contrapartida, a IA grave 
foi de 18,1% na região Norte, e 13,8% no Nordeste”.

Considerando a realidade do Rio Grande do Norte, dados 
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 
(PNAD-Continua), de 2018, mostram que metade da população 
vivia com renda per capita média mensal de R$ 289,00, conside-
rando todos os rendimentos (TRIBUNA DO NORTE, 2019). O Estado 
tem grande parte da sua população em vulnerabilidade social. 
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Ademais, Recine et al. (2020) apontam que a extinção 
do Consea nacional fragilizou o conjunto de políticas de SAN 
essenciais para esse momento de desmonte de políticas de 
proteção social em um momento em que o país atravessa uma 
crise sanitária em decorrência da covid-19. Os autores destacam 
que a presença do Consea é fundamental para que o Estado 
brasileiro cumpra suas obrigações na garantia de direitos para 
a população. Nesse contexto, a atuação dos Conseas estaduais 
ganha mais relevância, e, mesmo sem coordenação nacional, 
esses conselhos são capazes de pautar o relevante tema da SAN 
na agenda pública brasileira, em um contexto adverso para a 
garantia dos direitos sociais. 

Estrutura do Conselho em nível estadual 

O Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional 
do Estado do Rio Grande do Norte (Consea-RN), instituído pelo 
Decreto nº 16.799, de 26 de março de 2003, e com alterações 
do Decreto n° 22.416, de 1º de novembro de 2011, constitui-se 
um órgão colegiado de caráter deliberativo e de interação do 
Governo com a sociedade civil. A mesa diretora do conselho é 
eleita para um biênio, por maioria dos votos das representações 
das diferentes organizações da sociedade civil, incluindo povos e 
comunidades tradicionais e indígenas, e representantes governa-
mentais do Estado que têm assento no conselho. Especificamente, 
o presidente eleito para as duas últimas gestões foi também 
escolhido para compor a Comissão de Presidentes de Conseas 
Estaduais (CPCE) de representação nacional. 
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O envolvimento comunitário é avaliado positivamente 
pela gestão em relação à presença e frequência satisfatória dos 
conselheiros às reuniões, inclusive nas pautas extraordinárias, 
com média de 25 membros – sociedade e governo, destacando 
ainda sua participação nas ações e nas câmaras temáticas de 
debate. A presença de não conselheiros também foi identificada, 
evidenciada, principalmente, nas pautas sobre a SAN indígena, 
a agricultura familiar e o Programa Restaurantes Populares. 

No Estado, o Consea funciona em estrutura física cedida 
pelo governo estadual, que abriga também outras atividades 
públicas, além de dispor de um funcionário público que exerce 
a função de secretário. A infraestrutura de apoio possui limi-
tações, com pequeno espaço físico para as reuniões ordinárias, 
linha telefônica compartilhada, computador tecnologicamente 
ultrapassado, mas com acesso à internet, sem dispor de recursos 
orçamentários próprios.

Nesse sentido, a mobilização da gestão em busca de 
parceiros institucionais que possam apoiar as atividades do 
Consea é contínua. Destaca-se o papel da Câmara Interministerial 
de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan) no Estado, com 
apoio da Secretaria do Estado da Habitação, Trabalho e Assistência 
Social (Sethas-RN), como instância governamental responsável 
pelo monitoramento do plano de Segurança Alimentar e 
Nutricional, articuladora dos atores sociais – governos, sociedade 
civil e organizações – para assegurar o DHAA e a implementação 
do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
(Sisan) estabelecido pela Lei Orgânica de Segurança Alimentar e 
Nutricional (Losan) (BRASIL, 2006).

O Consea-RN mantém seu compromisso de mobilizar a 
sociedade para o enfrentamento das estruturas e do modelo 
de desenvolvimento que promove a desigualdade, a pobreza e 
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a fome, de modo a manter um espaço de diálogo aberto, crítico 
e propositivo com o poder público, afirmando o papel do Estado 
na garantia do direito constitucional à alimentação adequada 
e saudável. Assim, identificou-se como objetivo principal da 
gestão, no período estudado, a avaliação e a qualificação do 
processo de implementação do Sisan visando ao seu fortaleci-
mento no estado.

Em 2015, foi elaborada a proposta do Projeto Sisan 
Universidades pela UFRPE em consórcio com a UFPB e UFRN 
(uma iniciativa financiada pelo Ministério da Cidadania por 
meio do convênio UFRPE/SISAN-SINCONV nº 82.164/2015), 
com o objetivo de fortalecer o Sistema Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional (Sisan), por meio de processos de 
formação e mobilização de agentes públicos e da sociedade civil 
nos estados da PE, PB e RN. No Rio Grande do Norte, o projeto 
foi apresentado aos componentes estaduais do Sistema de 
Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan); ao pleno do Consea/
RN, para aprovação da proposta; e à Câmara Interministerial 
de Segurança Alimentar e Nutricional no Estado (Caisan/RN), 
para o apoiar no alcance dos resultados do projeto. Em junho 
de 2016, deu-se início às atividades do projeto. Para tanto, 
o protagonismo do Consea-RN na mobilização e na articulação 
local foi imprescindível. Em contrapartida, o projeto apoiou o 
Consea-RN com recursos físicos e de custeio para a realização 
das atividades nos diversos municípios do estado.

Para a elaboração das ações a serem desenvolvidas 
visando cumprir o objetivo traçado de fortalecer o Sisan no 
estado, segundo relatório de ações no estado (CALAZANS et al., 
2019), era necessário desenhar uma estratégia de mobilização 
das lideranças e dos representantes das organizações da socie-
dade civil, lideranças dos povos e comunidades tradicionais, 
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integrantes de conselhos, servidores e gestores das diferentes 
esferas de governo, agentes do Ministério Público e outros 
atores relevantes na promoção do DHAA e na implementação 
do Sisan em cada município.

Contudo, dois desafios despontaram para a articulação 
assertiva das ações necessárias: a abrangência territorial do RN 
(que engloba 167 municípios em quase 53 mil km2) e identifi-
cação dos atores sociais (governo e sociedade civil) que atuam 
no campo da segurança alimentar e nutricional, e, reciproca-
mente, buscam contribuir com a construção de competências 
individuais e coletivas para impulsionar a implementação do 
Sisan nos municípios do RN. Desse modo, estabeleceu-se como 
ponto de partida a realização de um mapeamento, visando 
obter um diagnóstico da situação geral de SAN no estado e dos 
atores que protagonizam o processo de participação e controle 
social nesse contexto.

Estratégias de atuação 

I) Diagnóstico territorial das ações de SAN no Estado do RN 

Por meio de contatos fornecidos pela Secretaria de Estado 
do Trabalho, Habitação e Assistência Social (Sethas/RN) e 
contatos dos delegados(as) das últimas Conferências estaduais 
de Segurança Alimentar e Nutricional (2015 e 2019), o Consea/
RN buscou identificar atores-chave em cada município que 
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pudessem responder a um levantamento inicial sobre questões 
de SAN no município. Nesse sentido, foi identificado que

[...] este primeiro levantamento não foi suficiente, pois 
estava muito desatualizado pela constante troca de 
gestores públicos, e por não haver contatos eletrônicos 
de referência, pois os mesmos mudam a cada troca de 
gestão. No âmbito da sociedade civil as dificuldades se 
deram pela falta de infraestrutura das organizações 
(sindicatos, associações, ONGs, entre outras) e a rota-
tividade das lideranças de organizações sociais nos 
municípios (SISAN-UNIVERSIDADES, 2021, p. 351).

Considerando o exposto, para conseguir os dados dese-
jados, a equipe de articuladores do projeto Sisan-universidades, 
junto ao Consea/RN, usou como estratégia promover encontros 
territoriais do diagnóstico de segurança alimentar e nutricional. 
A definição dos municípios para sediar o encontro foi balizada 
na avaliação das cidades polo e sua rede relacional com outros 
municípios a partir dos territórios rurais do Estado (Figura 1). 
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Figura 1 – Territórios rurais do Rio Grande do Nort

Fonte: https://www.codevasf.gov.br (2021).

O convite para participação no Encontro Territorial foi 
realizado, em cada território, no seu município-polo e circun-
vizinhos, buscando inicialmente, pelos delegados participantes 
da última conferência de SAN, representantes dos diversos 
segmentos da sociedade civil, depois pelos gestores das pastas 
de assistência social, agricultura, educação ou prefeitura. 

Um questionário que foi aplicado nos municípios definiu 
três eixos temáticos, além da identificação do órgão gestor: 
I) políticas públicas de soberania e segurança alimentar e 
nutricional; II) ações de apoio à produção e comercialização 
da agricultura familiar mediante equipamentos públicos 
e ações de SAN; e III) institucionalidade do Sistema de 
Segurança Alimentar e Nutricional. Esse processo englobou um 
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levantamento sobre: a) leis municipais de segurança alimentar 
e nutricional; b) Conselhos Municipais de Segurança Alimentar 
e Nutricional (Conseas); c) Câmara Intersetorial de Segurança 
Alimentar e Nutricional (Caisan Municipal); d) conferências 
de Segurança Alimentar e Nutricional; e) Plano Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutricional (Plamsan); f) formação e 
capacitação de atores sociais.

O esforço empreendido para a obtenção de dados atuali-
zados sobre a situação de SAN no Estado obteve o levantamento 
de 32 municípios e gerou uma lista de contatos de referência 
(atores-chave) em cada município com suas respectivas repre-
sentações, além de identificar povos e comunidades tradicionais 
do RN presentes em cada município. 

Atualmente o banco está na sede do CONSEA/RN servindo 
como fonte de articulação e mobilização de agentes 
públicos e da sociedade civil, além de referências de SAN 
nos municípios. A criação do banco contribuiu também 
para auxiliar na mobilização para outras Conferências 
(SISAN-UNIVERSIDADES, 2021, p. 352). 

Segundo o presidente do Consea/RN, o diagnóstico 
realizado permitiu elaborar e articular políticas públicas de 
SAN, monitorar e avaliar as mudanças na situação de SAN bem 
como verificar a adequação de ações e programas de SAN sobre a 
população para qual se destina a política. Especificamente no RN, 
a questão da (IN)SAN da população indígena ficou evidenciada, 
sendo necessário um levantamento direcionado para esses povos, 
que contou com o apoio da Fundação Nacional do Índio (Funai) 
e Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) para 
mapeamento das comunidades e diagnóstico de Insan.
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Percebeu-se que a estratégia adotada para a realização 
do diagnóstico territorial posicionou o Consea estadual como 
interlocutor entre os diferentes agentes nos municípios; na 
sociedade civil, inclusive povos e comunidades tradicionais; 
e no governo, além de se fortalecer, como órgão, referência para 
pautar questões reivindicatórias de SAN no Estado.

Para além dos resultados obtidos, o esforço empreendido 
pelos conselheiros estaduais também mobilizou espaços de 
controle social nos municípios e fomentou debates de como 
estão sendo tratadas as questões relacionadas à agenda de 
segurança alimentar e nutricional. Nesse ínterim, verificou-se 
que os conselhos municipais que têm uma maior aproximação 
com essa agenda são, nessa ordem: Conselho Municipal 
de Assistência Social; Conselho Municipal de Educação; 
Conselho de Alimentação Escolar e o Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Sustentável e Solidário. 

[...] é possível perceber que há várias interfaces das 
políticas públicas de SAN sendo tratadas no âmbito do 
controle social nos municípios, mas é necessário avançar 
quanto aos processos de planejamento, avaliação, moni-
toramento, e formação dos agentes sociais envolvidos 
(SISAN-UNIVERSIDADES, 2021, p. 365).

Segmentos sociais diversos e engajados foram identifi-
cados em vários municípios, principalmente nos de pequeno 
porte, na busca pela garantia do DHAA. Isso permitiu identificar 
e aproximar o Consea a organizações sociais que atuam na área 
de SAN, vislumbrando envolvê-los em processos de formação 
e mobilização da sociedade civil para compor novas gestões 
nos municípios que têm Consea, sobretudo nos municípios 
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que ainda não tinham Conseas. O relatório final do diagnós-
tico aponta ainda que “do ponto de vista dos respondentes é 
importante mobilizar organizações sociais ligadas aos direitos, 
à soberania alimentar, aos movimentos sindicais e dos povos e 
comunidades tradicionais e menos em organizações patronais 
ligadas à rede varejista” (SISAN-UNIVERSIDADES, 2021, p. 366).

Dentre as questões de SAN consideradas prioritárias para 
os municípios destacam-se: ações de garantia dos direitos socio-
assistenciais; ações de saúde e nutrição; educação alimentar 
e nutricional; aquisição de alimentos da agricultura familiar; 
alimentação escolar; inclusão produtiva; fomento à organização 
em associação e cooperativa para agricultura familiar; capaci-
tação de gestores e/ou conselheiros da área de SAN; Construção 
de cisternas; oferta de refeições; doação de alimentos; utili-
zação de sistema informatizado para gestão, monitoramento 
e avaliação; e abastecimento alimentar. O Consea/RN explica 
que a elaboração de planos municipais de SAN é algo novo para 
os municípios, exigindo a realização de processo de formação 
específica para a produção desse importante instrumento 
de gestão da política e do sistema de segurança alimentar e 
nutricional nesses espaços.

Por fim, o diagnóstico realizado, etapa inicial do Plano 
Estadual de SAN no RN, revela que os componentes do Sisan 
nos municípios pesquisados apresentam níveis diferenciados 
de organização e implementação, indicando a necessidade de 
fortalecer os “processos conferenciais, os conselhos e câmaras 
de SAN nos municípios, considerando seu papel estratégico e 
seu olhar intersetorial na mobilização de esforços para garantir 
a realização do DHAA” (SISAN-UNIVERSIDADES, 2021, p. 374).
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II)Implementação do SISAN por meio do 
Projeto SISAN Universidades

Para dar início à execução das ações previstas, foi reali-
zado um contato de sensibilização sobre o Sisan nos municípios 
participantes do diagnóstico para apresentação dos objetivos 
do projeto, sendo selecionados 15 municípios como prioritá-
rios. Eles tiveram uma assessoria mais diretiva pela equipe 
do projeto, além de contarem com outras estratégias, como o 
envio de modelos de lei e decreto para facilitar e criar o marco 
legal do Sisan nos municípios. Com isso, essas ações foram 
utilizadas para assistir os demais municípios participantes do 
diagnóstico que permaneceram motivados diante do processo 
de levantamento realizado.

Dadas as limitações de recursos financeiros e humanos do 
Projeto, o processo de implementação foi realizado a partir da 
realização conjunta e intercalada de oficinas de formação (regio-
nais, mantendo-se a estratégia, considerada assertiva, da divisão 
territorial e municípios-polo, que favoreceu o deslocamento e a 
participação de municípios circunvizinhos) e acompanhamento 
in loco aos municípios. Nas oficinas regionais de formação, foram 
constituídas comissões compostas por representações da socie-
dade civil, servidores e gestores públicos visando à criação dos 
conselhos nos municípios. Modelos de minutas de lei e decreto 
foram enviados pelo Consea/RN para cada município e o diálogo 
com a Prefeitura e/ou Câmara Municipal sobre o projeto de lei e 
decreto foi incentivado como imprescindível. Também foi suge-
rida e apoiada nos municípios a realização de fóruns municipais, 
com a finalidade de reunir os vários segmentos da sociedade civil 
para compor os conselheiros. 
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No desenvolvimento de cada ação, a equipe de arti-
culadores do projeto era assessorada pelas universidades 
participantes que assumiram o papel de mediadores frente à 
construção de metodologias e tecnologias que possibilitaram 
a formação ativa das equipes dos Estados de PE, PB e RN, assim 
como nos processos de intervenção nos territórios, respeitando 
e valorizando a cultura e o saber local. Além disso, houve 
intercâmbio de experiências e a construção de estratégias de 
trabalho coletivo mediante os desafios impostos ao cotidiano 
de trabalho e à sistematização do conhecimento produzido. 

Ressalta-se que, no marco temporal do decorrer do ano 
de 2020, o projeto passou por aprendizado no seu processo 
metodológico, quando foram vivenciadas diferentes desco-
bertas, sobretudo no que concerne a um processo forçado para 
o uso de novas tecnologias em tempos de isolamento social. 
Esse fato impactou os municípios acompanhados, que também 
se adaptaram ao novo método. Assim, o fim das atividades 
do projeto foi marcado por desafios no desenvolvimento de 
reuniões virtuais, lives, entre outras ações. 

Tecnologias que limitavam a comunicação (sobretudo 
acesso à internet e equipamentos eletrônicos), mas que 
por outro lado, quando foi possível o contato e a troca de 
experiências, foram oportunizados diferentes processos 
de acolhimento, mobilização de diferenciadas formas de 
instalações artístico-pedagógicas fundamentais para 
o envolvimento e entrega de todos/as participantes 
dos processos formativos e de convivência integrativa 
(SISAN-UNIVERSIDADES, 2021, p. 14).
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Os principais resultados do projeto foram:

I. Fortalecimento dos componentes estaduais e municipais 
do Sisan, a partir dos quais os municípios participantes 
construíram uma agenda de compromissos para criação dos 
conselhos municipais e dos demais componentes do Sisan em 
seus municípios.

II. Sistematização e produção de materiais didáticos de apoio 
à implementação/implantação do Sisan, como organização, 
publicação e distribuição de materiais didático-pedagógicos 
sobre a política, o plano e o sistema.

III. Capacitação de gestores públicos, conselheiros e represen-
tantes da sociedade civil por meio das oficinas de formação, 
ciclos de debate com apresentação de dados atualizados da 
situação de SAN e assessoramento direto.

IV. Elaboração de metodologia e realização de diagnóstico 
sobre SAN dos povos indígenas do RN, a partir da identi-
ficação de falta de dados sobre a situação de SAN dessas 
famílias, favorecendo um melhor direcionamento da política. 

Por fim, toda articulação realizada com diferentes 
parceiros, conselheiros e representações de vários segmentos 
da sociedade serviu de apoio à construção da Rede Nordestina 
de Pesquisa e Extensão em SAN.
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III) Conferência Estadual de Segurança Alimentar 
e Nutricional do Rio Grande do Norte.

A 5ª Conferência Estadual de SAN no RN, ocorrida em 
outubro de 2019, foi uma estratégia de culminância de um longo 
processo de conferências em territórios menores do Estado, 
realizando uma mobilização gradual da sociedade no debate 
dos temas de SAN. Os objetivos da conferência foram, segundo 
o relatório do Consea-RN (2020):

• Objetivo Geral

• Mobilizar a sociedade para o enfrentamento das estruturas 
e a construção de modelo de desenvolvimento que promove 
a desigualdade, a pobreza e a fome e afirmar o papel do 
Estado na garantia constitucional do DHAA. 

• Objetivos Específicos:

• analisar os avanços, as ameaças e as perspectivas para 
efetivação do Direito Humano à Alimentação Adequada 
e Saudável;

• apresentar recomendações relacionadas ao Plano de 
Segurança Alimentar e Nutricional;

• avaliar e fazer recomendações para avançar e qualificar o 
processo de implementação do SISAN nas três esferas de 
governo, visando ao fortalecimento da intersetorialidade, 
da exigibilidade do direito humano à alimentação adequada 
e saudável e a da participação do controle social. 
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Diferentes segmentos foram representados mostrado 
a capilaridade das ações do Consea-RN, conforme indica o 
relatório da conferência:

[...] participaram cerca de 250 delegados, majoritaria-
mente de mulheres, provenientes de todos os municípios 
do estado, organizados em seus Territórios da Cidadania 
e Identidade Rural, representando diversos segmentos 
da sociedade civil, como agricultores familiares, Povos 
indígenas, população negra, povos tradicionais de 
matriz africana e povos de terreiro, povos ciganos, 
comunidades quilombolas, pescadores artesanais 
entre outros, representando as identidades coletivas 
das comunidades tradicionais, além de representantes 
de várias categorias profissionais e gestores públicos 
(CONSEA-RN, 2020).

No tocante à influência política do encontro, destacam-se 
dois documentos emanados pelos delegados: a Carta Política e 
a aprovação de duas moções de repúdio. A primeira, assinada 
pelos delegados, aponta os retrocessos que ocorrem no país 
na pauta da SAN, indicando principalmente as repercussões 
negativas da desestruturação do SISAN:

Em 2019, anunciamos e denunciamos com tristeza que 
o país já voltou para o Mapa da Fome, mais de setenta 
anos depois do denunciado no livro “Geografia da 
Fome” de Josué de Castro. Também denunciamos o 
desmantelamento do Sistema de Segurança Alimentar 
e Nutricional com a extinção do CONSEA Nacional em 
janeiro de 2019 por meio da Medida Provisória 870 
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do presidente Jair Bolsonaro. A extinção do CONSEA 
nacional não tem consequências legais no funciona-
mento dos Conselhos estaduais e municipais, mas 
pode gerar um efeito político cascata em governos que 
não se sentem à vontade com a proximidade do povo 
(CONSEA-RN, 2020, p. 31).

As moções aprovadas concentram-se em manifestações 
públicas, uma repudiando o repasse do FNDE em relação 
à per capita de 0,36 centavos para o Programa Nacional da 
Alimentação Escolar (PNAE); e outra que trata da “extinção do 
Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, bem como a liberação 
desenfreada e abusiva dos agrotóxicos e desmonte da política 
nacional de meio ambiente” (CONSEA-RN, 2020, p. 29). Trata-se 
de pautas duplamente importantes em nível local. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na contramão do cenário nacional, o RN conseguiu 
manter o espaço de diálogo com o governo garantindo o debate 
dos pleitos da sociedade na formulação de políticas relativas à 
promoção da SAN e à defesa do direito humano à alimentação 
adequada. Nesse processo, o contato com os representantes 
das organizações da sociedade civil, povos e comunidades 
tradicionais, instituições de ensino e gestores e servidores 
públicos, por meio das oficinas de formação do Projeto 
SISAN Universidades e do Diagnóstico Territorial de SAN, 
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foi um importante mecanismo de adesão ao Sistema de 
Segurança Alimentar e Nutricional.

Destaca-se a atuação com uma diversidade de estratégias, 
permitindo atuar na visibilidade e pressionar a ação da pauta 
de SAN em nível estadual. É relevante destacar a capacidade do 
conselho de mobilizar diversas instituições do Estado, tendo o 
potencial de sua composição representativa de capilaridade de 
ação institucional. 

Um ponto relevante da análise é sobre a capacidade 
indutiva que o Consea-RN tem de ajudar a criar e consolidar 
conselhos municipais de Segurança Alimentar, mostrando 
claramente uma capacidade de coordenação e apoio às inicia-
tivas municipais. Conclui-se, portanto, que os mecanismos de 
controle social em nível subnacional encontram no contexto 
do período de 2016-2020 uma relevância adicional dada a falta 
de coordenação nacional (extinção do Consea) e a combinação 
perversa de austeridade fiscal, desemprego e crise sanitária. 
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TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

Cláudio Bezerra Dantas1

O SIGNIFICADO DA TRANSPARÊNCIA

Um dos termos mais citados quando se fala em gestão pública 
é a transparência. Afinal, o que é transparência pública? Por 
que ela está tão em evidência nas últimas décadas? Qual a 
importância dela no cotidiano vivido pelo cidadão? Essas e 
outras questões são rotineiramente apresentadas e discutidas, 
seja nas rodas de conversa entre amigos, seja nas matérias 
veiculadas pela imprensa, seja nos discursos políticos ou nos 
debates promovidos no meio acadêmico. Mais que um modismo, 
a temática veio para ficar, tamanha é a importância que assumiu 
durante o atual período democrático após o término do regime 
de ditadura militar instaurado no Brasil de 1964 a 1985.

Para compreender mais a dimensão conceitual, faz-se 
necessário entender, no contexto de sua interpretação, outro 
termo comumente utilizado nessas mesmas discussões, porém, 
com outro sentido: a publicidade. Apesar de terem semelhanças 
de objetivos e ser complementares, elas têm significados 
distintos e formulação teórica diversa.

Etimologicamente, a publicidade é o “estado ou quali-
dade do que é público” (MICHAELIS ON-LINE, 2015). Portanto, 

1 Contador. Mestre em Ciências Contábeis pelo Programa Interinstitucional 
UNB/UFPB/UFRN. Docente do Departamento de Administração Pública e 
Gestão Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
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refere-se a algo de caráter público, de conhecimento de todos. 
Do contrário, seria privado, secreto e particular. Consagrada a 
princípio constitucional, conforme art. 37 da Constituição Federal 
(BRASIL, 1988), a publicidade está relacionada à ação da 
Administração Pública em tornar efetiva a possibilidade do acom-
panhamento e da fiscalização das ações do Estado pelo Poder 
Legislativo, Ministério Público e também pelo controle social.

Já a transparência é a “propriedade do que é transpa-
rente” (MICHAELIS ON-LINE, 2015). Nesse contexto, refere-se 
à clareza, à limpidez e à visibilidade. Do contrário, seria 
incompreensível, obscura e embaçada. Apesar de não ser 
citada explicitamente como um princípio constitucional da 
Administração Pública, a transparência tornou-se fundamental 
para explicar o inciso XIV do art. 5º da Constituição: “é asse-
gurado a todos o acesso à informação” e o inciso XXXIII do 
mesmo artigo “todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo 
ou geral” (BRASIL, 1988).

Mesmo sendo distintas, são tratadas como sinônimos. 
Porém, a publicidade e a transparência, além de diferença etimo-
lógica e conceitual, também apresentam uma diferença política 
e histórica (RODRIGUES, 2014, p. 93): “A publicidade remonta a 
discussões políticas e à tomada de decisões em público” e a trans-
parência “é um termo moderno que requer uma administração 
pública diáfana, garantindo o acesso do público à informação e 
permitindo um controle por parte do público”.

A partir dessas considerações, é possível concluir que 
há uma diferença entre publicidade e transparência e que 
esta depende daquela. Ou seja, não há transparência se não 
houver publicidade, embora possa haver publicidade sem que 
haja transparência. Contudo, “só porque algo é público não 
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significa que seja visível” (ZUCOLLOTTO; TEIXEIRA, 2019, p. 52). 
A transparência é dependente da publicidade e exige uma ação 
mais ativa da gestão pública para torná-la efetiva. 

A esse respeito, identifica-se um importante desafio para 
a Gestão Pública: como tornar transparente o que já é público? 
Como tornar efetiva a transparência pública possibilitando ao 
cidadão a oportunidade de conhecer os atos (e as intenções) 
a partir do planejamento e da execução da ação pública? 
Não resta dúvida de que há necessidade de ser disponibilizadas 
para a sociedade informações relevantes, claras e tempestivas, 
com o intuito de incentivar a população a participar mais 
ativamente da gestão pública e exercer o seu papel de cidadão.

O CONTEXTO LEGAL DA TRANSPARÊNCIA

Pode-se analisar a experiência brasileira no avanço da 
normatização sobre transparência pública a partir de uma 
lógica incrementalista, negociada com diversos atores políticos 
desde a promulgação da atual Constituição Federal, em 1988. 
Sob essa ótica, Abrúcio e Loureiro (2004, p. 53) explicam esse 
modelo da seguinte forma: 

A cada reformulação realizada, ademais, alterava-se o 
patamar das discussões posteriores, criando-se uma 
relação de path dependence. Defendemos que esse modelo 
incrementalista é o mais compatível com democracias 
de tipo consensual, como o sistema presidencialista de 
coalizão existente no Brasil.
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A introdução na Constituição Federal de 1988 do princípio 
da publicidade possibilitou mais conhecimento ao cidadão 
sobre os atos da Administração Pública no Brasil. Os autores 
Zucollotto e Teixeira (2019, p. 59) afirmam que com a evolução 
das ferramentas de comunicação como a internet, por exemplo, 
a sociedade começa a conhecer mais e a exigir respostas sobre 
as ações realizadas pelo Estado e se essas ações são compatíveis 
com as demandas da sociedade: Assim, “o conceito de publici-
dade vai se transmudando para transparência, ou assumindo 
ao menos uma das duas dimensões conceituais apontadas por 
Michener e Bersch (2011), ou seja, a visibilidade da informação”.

Com a criação da Lei Complementar nº 101, em 2000, 
que ficou conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF) (BRASIL, 2000a), houve uma melhor regulamentação da 
Transparência Pública, apesar de ter o foco na Gestão Fiscal, 
especificamente sobre as questões orçamentárias e financeiras. 
No seu artigo 48, assegura conteúdos mínimos obrigatórios 
que precisam ser divulgados por todos os entes da federação, 
nos três níveis de governo (federal, estadual e municipal).

A transparência ganhou novo destaque em 2009 com 
a publicação da Lei Complementar nº 131, conhecida como a 
Lei da Transparência (BRASIL, 2009). A novidade trazida por 
essa legislação foi a obrigatoriedade de toda a Administração 
Pública de divulgar, em tempo real, todas as informações 
sobre a execução orçamentária e financeira, de forma deta-
lhada. Também orientou quanto à necessidade de incentivo 
à participação popular e também a promoção de audiências 
públicas, dando mais oportunidade para o cidadão participar 
da elaboração dos planos e diretrizes na realização dos gastos 
públicos em atendimento às necessidades da população.
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Em 2011, foi sancionada a Lei nº 12.527, conhecida como 
a Lei de Acesso à Informação (LAI) (BRASIL, 2011) que garantiu 
ao cidadão o acesso a informações da Administração Pública, 
direta e indireta, em todos os níveis de governo, incluindo os 
três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário). Teve como 
objetivo principal assegurar o direito fundamental de acesso 
à informação, em conformidade com os princípios básicos 
constitucionais da Administração Pública. A LAI promove, 
no seu artigo 3º: a observância da publicidade como preceito 
geral e do sigilo como exceção; a divulgação de informações 
de interesse público, independentemente de solicitações; 
a utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecno-
logia da informação; o fomento ao desenvolvimento da cultura 
de transparência na administração pública; e o desenvolvi-
mento do controle social da administração pública.

O Decreto nº 9.203 (BRASIL, 2017a), da Presidência da 
República, estabeleceu, em 2017, a Política de Governança para 
a Administração Pública Federal e considera a transparência 
como um dos princípios da Governança Pública. Nesse norma-
tivo, fica estabelecido que uma das diretrizes da Governança 
Pública é promover a comunicação aberta, voluntária e 
transparente das atividades e dos resultados da organização, 
de maneira a fortalecer o acesso público à informação.

Apesar dos avanços, mesmo que incrementais, há de se 
ter atenção especial sobre eles. Segundo Guerreiro Ramos (1966, 
p. 333 apud FILGUEIRAS, 2012, p. 358), o formalismo “[...] é a 
discrepância entre a conduta concreta e a norma prescrita que 
se supõe regulá-la”. Por causa disso, pode haver diferença entre 
o que se estabelece nas normas e o que se pratica de fato, tanto 
por parte do governo como pela sociedade.
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Por esse motivo, apesar de haver diversas regulações no 
sentido da promoção da transparência, há de se verificar se os 
entes apenas cumprem formalmente as exigências da lei, ou 
se, de fato, entregam, principalmente através dos portais de 
transparência, informações confiáveis, atualizadas e disponí-
veis a fim de levar o cidadão a exercer seu direito constitucional 
fundamental de ter acesso à informação. Esse desafio ainda 
é maior para a maioria dos municípios brasileiros, tendo em 
vista as dificuldades estruturais de acesso às tecnologias de 
informação e comunicação.

A NECESSIDADE DA TRANSPARÊNCIA

Quando se entende o que é transparência e a relevância 
que esta tem na vida do cidadão, fica mais fácil compreender 
que, além de um desejo, a transparência é, principalmente, 
uma necessidade inerente ao papel que o cidadão precisa 
desempenhar junto à Gestão Pública, considerando a função 
do Estado em atender às demandas da coletividade. A partir de 
1985, com o fim da ditadura militar que perdurava desde 1964, 
“Os cidadãos demandam, em um contexto democrático, acesso à 
informação, conhecer a atuação do Estado e o destino eficiente 
de seus tributos” (BRAGA, 2011, p. 3). A partir daí, foram convo-
cadas eleições para uma assembleia nacional constituinte 
objetivando a elaboração da atual Constituição Federal (BRASIL, 
1988). Essa nova constituição proporcionou mais fortalecimento 
dos instrumentos de controle da Administração Pública e a 
possibilidade maior de o cidadão comum acompanhar os atos de 
gestão e, assim, poder exercer mais ativamente a sua cidadania.
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Neste novo cenário, propício a uma exploração maior 
por parte da sociedade ao planejamento e às ações realizadas 
pela Gestão Pública, incentivado também pela atuação da 
sociedade civil organizada (imprensa, ONGs, associações 
voluntárias, movimentos sociais, etc.), tem-se um aumento 
pela busca da informação sobre a gestão pública e também 
sobre as origens e aplicações dos recursos públicos. A garantia 
do acesso à informação, resgatada pela atual constituição, 
havia se perdido anteriormente no período do regime de 
exceção que restringiu direitos fundamentais que só um 
regime democrático pode assegurar. 

Com a democratização da informação e a possibilidade 
do seu acesso pelo cidadão, nasce a necessidade de se entender 
ainda mais sobre as ações da Gestão Pública muito antes de sua 
execução. No caso das políticas públicas, começa de sua agenda, 
passando pela formulação, até a implementação e avaliação.

Com a informação socializada, oportuniza-se cada vez 
mais o conhecimento à sociedade que, por sua vez, realiza uma 
cobrança mais efetiva pelo resultado da ação pública no aten-
dimento às demandas sociais. Essa atuação mais presente da 
sociedade, acompanhando e fiscalizando as ações do governo, 
exigindo que este preste contas e dê explicações, é caracteri-
zada como uma forma de participação do cidadão na Gestão 
Pública, conhecida como Controle Social.

Aliado a outros mecanismos de controle formal da 
Gestão Pública, o Controle Social tornou-se uma necessidade e 
é indispensável na formulação, execução e no monitoramento 
de políticas públicas. Porém, “só se pode controlar aquilo 
que se conhece” (COTTA; CAZAL; RODRIGUES, 2009, p. 419). 
Daí a necessidade da transparência como mecanismo de forne-
cimento de dados e informações para a promoção efetiva da 
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cidadania com a possibilidade real de participação do cidadão 
na gestão pública.

OS BENEFÍCIOS DA TRANSPARÊNCIA

Ter acesso à informação e à possibilidade de conhecer 
as ações da Gestão Pública, desde seu planejamento até 
sua execução e avaliação, é um dos benefícios principais da 
transparência pública para o cidadão. A partir dessa premissa, 
é possível acompanhar todos os atos da gestão, inclusive aqueles 
de seu maior interesse.

A transparência reduz a assimetria da informação 
existente entre o cidadão e o gestor público. Nessa relação, 
este detém o poder de praticar atos em nome e com recursos 
daquele. Afinal, é o cidadão quem financia as ações públicas por 
meio de impostos, taxas e contribuições. Porém, nem sempre 
as decisões e ações da gestão são devidamente evidenciadas 
ao cidadão, que é o principal interessado. Para compreender 
mais essa questão, é recomendável conhecer os fundamentos 
da Teoria da Agência (JENSEN; MECKLING, 1976), que aborda os 
conflitos de interesse na entrega de um patrimônio a um agente 
que o gerenciará, na expectativa de se conseguir maximizar os 
resultados positivos. 

Esses ganhos, para o cidadão, não são necessariamente 
financeiros, pode haver, por exemplo, a prevenção de perdas em 
gestão com base em ações de controle para inibir a corrupção, 
os desperdícios ou a malversação, por exemplo. Há, ainda, 
ganhos relacionados à melhoria nos padrões da prestação dos 
serviços públicos, com o fortalecimento das ações de controle e 
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a conquista da credibilidade da gestão pública quando evidencia 
suas ações não apenas como forma de cumprimento às exigências 
legais mas também por apresentar ao cidadão a transparência 
como instrumento de apoio ao controle social (BRAGA, 2011).

Há também benefícios para a própria Gestão Pública. 
Além da credibilidade que se consegue, junto ao cidadão, para 
validação dos seus atos e aprovação de suas ações, a transpa-
rência ajuda na construção de uma gestão mais eficiente, eficaz 
e efetiva, reforçando os instrumentos e instâncias de controles 
interno e social, garantindo o alinhamento da execução ao 
planejamento, que deve ser realizado de forma participativa 
para incluir, ao máximo, as demandas da população, possibili-
tando um levantamento de um diagnóstico mais apurado das 
reais necessidades que impactam a vida do cidadão.

Sem dúvidas, a transparência agrega valor à Gestão 
Pública perante o cidadão, o setor privado e os próprios gestores 
públicos. Todos os interessados nas ações da Gestão Pública 
estão cada vez mais prezando pela consistência, qualidade e 
clareza na evidenciação das informações, exigindo constante-
mente a atuação da gestão pública de forma mais responsável, 
eficiente e com resultados mais satisfatórios para todos.

TRANSPARÊNCIA ATIVA

Não são à toa os esforços que a Gestão Pública deve 
realizar para promover a transparência. Essa proatividade na 
oferta de disponibilização da informação correta, tempestiva e 
necessária, sem a espera de uma solicitação por ela, é conhecida 
como transparência ativa. 
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Embora não haja na Lei de Acesso à Informação (LAI) 
(BRASIL, 2011) a expressão “transparência ativa”, o art. 8º 
destaca que “É dever dos órgãos e entidades públicas promover, 
independentemente de requerimentos, a divulgação em local de 
fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de 
interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiada”. 
Se a lei exige que as informações devam ser disponibilizadas 
independentemente de terem sido solicitadas ou requeridas, 
a Gestão Pública deve se antecipar a divulgação de informações 
relevantes para o cidadão. 

A própria LAI estabelece que tipo de conteúdo, no 
mínimo, as informações divulgadas pela transparência ativa 
devem conter e destaca os seguintes temas:
a) “Registro das competências e estrutura organizacional, 
endereços e telefones das respectivas unidades e horá-
rios de atendimento ao público”. Esse tipo de informação é 
importante para que o cidadão possa conhecer, de fato, qual 
é objeto de atuação de uma instituição pública. Possibilita, 
também, o conhecimento do Estatuto Social, do Regimento 
Interno ou outro documento capaz de identificar todas as 
competências e os objetivos institucionais, a composição de 
sua estrutura organizacional (estruturas de governança e de 
gestão, conselhos, controles internos etc.), a identificação das 
pessoas responsáveis pelas áreas de cada uma das estruturas 
(divisões, departamentos, unidades, setores, coordenadorias 
etc.), seus currículos (formação acadêmica, experiências 
etc.), suas agendas públicas (compromissos, eventos, reuniões 
etc.), seus contatos institucionais (e-mail, telefone e endereço 
para correspondência) e, principalmente, os horários e locais 
de atendimento ao público. De acordo com a Lei nº 13.460 
(BRASIL, 2017b), também é obrigatório que a União, os Estados 
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e os Municípios divulguem um documento denominado Carta 
de Serviços. Esse documento deve “informar o usuário sobre os 
serviços prestados pelo órgão ou entidade, as formas de acesso 
a esses serviços e seus compromissos e padrões de qualidade de 
atendimento ao público” (BRASIL, 2017b). A Carta de Serviços 
deve ser constantemente atualizada, permitindo ao usuário 
acessar informações claras e precisas sobre todos os serviços 
prestados pela instituição.

b) “Registros de quaisquer repasses ou transferências de 
recursos financeiros”. Essas informações podem ser utilizadas 
pelo cidadão para entender mais o financiamento dos serviços 
públicos por meio do planejamento orçamentário divulgado 
nos Orçamentos Públicos. É a partir dessas informações que 
se consegue entender a origem dos repasses ou transferências 
recebidas pela instituição para possibilitar a realização das 
ações relacionadas à sua área de atuação. Devem ser divulgadas 
as datas de recebimento dos recursos, a classificação das receitas 
públicas, explicitando sua origem, como também a identificação 
dos seus valores financeiros e os documentos comprobatórios 
que foram utilizados para registro das transferências e dos 
repasses. Devem ser disponibilizadas, também, informações e 
demonstrações contábeis sobre a receita, de forma periódica e 
conforme modelos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF) (BRASIL, 2000a).

c) “Registros das despesas”. O gasto público necessaria-
mente precisa estar planejado em função do atendimento às 
demandas da população. Esse planejamento concretiza-se no 
Orçamento Público, composto pelos seguintes instrumentos: 
Plano Plurianual (PPA), Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) 



180

GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL 

TRANSPARÊNCIA PÚBLICA
Cláudio Bezerra Dantas

e Lei Orçamentária Anual (LOA). A instituição deve divulgar 
toda a execução desses gastos, de forma a esclarecer a aplicação 
dos recursos e o alcance dos resultados alcançados em relação 
aos previstos. As informações divulgadas devem contemplar 
as classificações orçamentárias da despesa pública, conforme 
previsto na Lei nº 4.320 (BRASIL, 1964). É necessário informar 
se a despesa financiou gastos com custeio e/ou investimento, 
bem como outras formas de classificação do gasto por elemento 
de despesa e natureza econômica. Demonstrações contábeis 
como o Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço 
Patrimonial e Balancete de Verificação contêm essas informa-
ções, além de outros demonstrativos previstos na LRF e outros 
normativos legais. Também deve ser publicada a execução da 
despesa de forma detalhada, em todas as suas fases (empenho, 
liquidação e pagamento) de maneira que seja possível ao 
cidadão identificar o gasto a partir do projeto ou atividade 
planejada, o beneficiário do gasto, o valor do dispêndio e o 
objeto do gasto, entre outras informações, necessárias para o 
eficaz acompanhamento da execução orçamentária realizada 
pela Administração Pública.

d) “Informações concernentes a procedimentos licita-
tórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem 
como a todos os contratos celebrados”. Essas informações 
possibilitam que se entenda a forma da escolha do fornecedor, 
os critérios utilizados pela instituição para nortear as ações 
dos contratados para fornecimento de bens e materiais e 
também prestação de serviços. Também devem ser divul-
gadas as justificativas das necessidades dessas contratações, 
tendo em vista que o gasto público necessariamente precisa 
estar associado ao cumprimento do objetivo finalístico da 
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instituição. A divulgação prévia dos editais de licitação, por 
exemplo, sinaliza ao mercado a intenção da instituição em 
adquirir os bens ou serviços e a forma e as condições dessas 
contratações, em cumprimento aos princípios constitucionais 
da Administração Pública e também à legislação sobre licitações 
e contratos. Importante também a divulgação dos resultados 
das licitações, com a publicação de atas ou outros documentos, 
bem como a cópia integral dos termos de contratos assinados 
entre a Gestão Pública e as respectivas partes interessadas. 
Vale salientar que apenas a publicação de extrato resumido 
desses editais, termos e contratos nos Diários Oficiais não são 
suficientes para que se classifique o ato como transparente.

e) “Dados gerais para o acompanhamento de programas, 
ações, projetos e obras de órgãos e entidades”. Para que 
o cidadão possa acompanhar adequadamente as ações reali-
zadas na Gestão Pública, faz-se necessário que a transparência 
seja de fato efetiva. Não adianta divulgar relatórios em uma 
linguagem técnica, distante da possibilidade de interpretação 
dessa informação pelo cidadão. Deve-se utilizar uma linguagem 
mais acessível, comum a todos (e não apenas aos especialistas). 
A divulgação dos planos, programas e projetos também 
precisa vir acompanhada de esclarecimentos além daquelas 
informações técnicas constantes de projetos, planilhas e 
outros documentos elaborados por servidores públicos de 
áreas especializadas. As informações divulgadas devem ser 
capazes de ser assimiladas pelo cidadão comum, objetivando 
o acompanhamento e o monitoramento das ações públicas na 
execução do seu planejamento, passíveis de ser avaliadas tanto 
pelos órgãos de controle como pela população em geral. 
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f) “Respostas a perguntas mais frequentes da sociedade”. 
Essa ferramenta já é bastante utilizada, e com sucesso, pelas 
empresas privadas que têm compromisso de facilitar a vida dos 
seus clientes quando buscam informação dos seus produtos. 
De igual modo, objetivando facilitar a vida do cidadão, a LAI 
estabelece que a Administração Pública apresente um rol de 
perguntas e respostas sobre os serviços prestados. O interesse 
do cidadão pela coisa pública não é privativo. É um interesse 
público e de todos. Quando a Administração Pública, de forma 
proativa, cataloga e divulga um conjunto de informações que 
foi (ou pode se tornar) objeto de interesse público a partir 
de solicitações recorrentes, está se utilizando do conceito de 
transparência ativa para se antecipar na promoção da dispo-
nibilidade da informação ao público interessado, encurtando o 
prazo do acesso à informação pelo cidadão e reduzindo custos 
de produção dessa informação, tendo em vista que não preci-
sará demandar um conjunto de ações para atender solicitações 
repetidamente requeridas.

Para a divulgação das informações, a Administração 
Pública deve se utilizar de todo e qualquer meio de comuni-
cação disponível e possível, desde que sejam legítimos, sendo 
obrigatório, entre esses instrumentos, a utilização de sites 
oficiais, conforme prevê a LAI, devendo atender, no mínimo, 
as seguintes condições constantes do 3º do art. 8º da LAI:

I. conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à 
informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem 
de fácil compreensão;
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II. possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrô-
nicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e 
texto, de modo a facilitar a análise das informações;

III. possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em 
formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina;

IV. divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação 
da informação;

V. garantir a autenticidade e a integridade das informações dispo-
níveis para acesso;

VI. manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;

VII. indicar local e instruções que permitam ao interessado comu-
nicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade 
detentora do sítio; e

VIII. adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade 
de conteúdo para pessoas com deficiência nos termos do art. 17 da 
Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do art. 9º da Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo 
Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008 (BRASIL, 2011).

Não apenas por ser uma exigência da LAI, a transparência 
ativa deve também pautar as ações da Gestão Pública, pois 
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[...] a divulgação espontânea do maior número possível 
de informações, além de facilitar o acesso, também é 
vantajosa porque tende a reduzir as demandas sobre 
o assunto nos canais de transparência passiva, mini-
mizando o trabalho e os custos de processamento e 
gerenciamento dos pedidos de acesso (CGU, 2019, p. 5).

Além disso, há uma consequência direta para a Gestão 
Pública que realiza a transparência ativa, que é o benefício 
alcançado pela conquista da confiança do cidadão, o que 
culmina em uma maior aprovação das ações realizadas e 
também de maior participação nos processos de planejamento, 
fiscalização e avaliação das ações no âmbito da administração 
pública, tornando-a mais democrática e participativa.

A TRANSPARÊNCIA E O CONTROLE SOCIAL

É assegurado, na Constituição Federal (BRASIL, 1988), 
a participação da sociedade desempenhando seu papel no 
controle social, conforme determina o Art. 193, § único (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020), “O Estado exercerá 
a função de planejamento das políticas sociais, assegurada, 
na forma da lei, a participação da sociedade nos processos 
de formulação, de monitoramento, de controle e de avaliação 
dessas políticas”. Partindo desse preceito constitucional, enten-
de-se como controle social a possibilidade da participação do 
cidadão na Gestão Pública, construindo, dessa forma, um Estado 
mais democrático. Porém, o controle social não é automático, 
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ou seja, não basta garantir o direito do cidadão à participação 
que isso irá ocorrer de forma efetiva.

A LAI estabelece alguns procedimentos que a Gestão 
Pública precisa executar, junto aos princípios constitucionais 
básicos para a Administração Pública, para assegurar o direito 
fundamental do cidadão à informação. Trata-se das diretrizes 
dispostas no Art. 3º da LAI:

I - observância da publicidade como preceito geral e do 
sigilo como exceção;
II - divulgação de informações de interesse público, 
independentemente de solicitações;
III - utilização de meios de comunicação viabilizados 
pela tecnologia da informação;
IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de trans-
parência na administração pública;
V - desenvolvimento do controle social da adminis-
tração pública (BRASIL, 2011, grifo nosso).

A própria Lei de Acesso à Informação reconhece que há 
necessidade de a Administração Pública promover ações para 
o desenvolvimento do controle social. Isto está em consonância 
com a ideia de alguns organismos internacionais, sem fins 
lucrativos, que apoiam ações de governos (entre eles, o Brasil) 
para mobilizar a sociedade para o controle social, como é o 
caso, por exemplo, da Iniciativa Global para a Transparência 
Fiscal (GIFT, 2022).

A partir do entendimento de órgãos de controle externo 
e até mesmo do poder judiciário, a Controladoria Geral da 
União (RIBEIRO, 2022, p. 87), órgão de controle interno do poder 
executivo, reconhece que: 
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O controle social pressupõe a efetiva participação 
da sociedade, não só na fiscalização da aplicação dos 
recursos públicos como também na formulação e no 
acompanhamento da implementação de políticas. 
Um controle social ativo e pulsante permite uma maior 
participação cidadã, o que contribui para a consoli-
dação da democracia em nosso país.

Para o efetivo Controle Social, é exigido do cidadão um 
papel mais atuante na busca por informações e na defesa de 
seus direitos. De forma individual, ainda há barreiras culturais, 
entre outras, que impedem ou retardam a atuação do cidadão 
na participação ativa nas decisões da Gestão Pública, embora 
venha evoluindo, ainda que de forma incipiente, mas natural e 
gradativamente (EVANGELISTA, 2010; RAMOS, 2010; NEVES, 2021).

Daí a importância também do Controle Social realizado 
por instituições não governamentais, tais como associações de 
moradores, sindicatos e movimentos sociais articulados, por 
exemplo. Na busca por soluções coletivas, essas instituições 
articulam-se com os mais diversos atores sociais e participam 
da construção de agendas políticas objetivando a defesa ou a 
ampliação dos direitos do cidadão, promovendo a abertura dos 
debates sobre temas necessários ao fortalecimento dos espaços 
coletivos, do atendimento às demandas da população e da fisca-
lização do cumprimento da legislação pela Gestão Pública e dos 
seus compromissos firmados com a comunidade.

Também é importante destacar o papel do Controle Social 
exercido pelos conselhos formais estabelecidos para as áreas da 
saúde, educação e assistência social, por exemplo. A integração 
do cidadão nesses conselhos reforça a ideia da participação 
popular nas decisões tomadas pela Gestão Pública.
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Porém, em todas essas formas de Controle Social de que 
o cidadão tem oportunidade de participar da Gestão Pública, 
nenhuma delas tem a possibilidade de acontecer (a não ser de 
forma muito precária) sem a disponibilização de informações 
pelo próprio poder público. Desse modo, o exercício da cidadania 
a partir do Controle Social depende, em grande parte, da ação da 
Gestão Pública a fim de promover a socialização da informação 
com base na Transparência Pública, de forma ativa, tempestiva, 
objetiva e em linguagem clara e de fácil compreensão.

De posse da informação, o Controle Social, exercendo seu 
papel constitucional, é capaz de conferir legitimidade às deci-
sões tomadas de forma coletiva entre o Estado e a Sociedade, 
traduzindo-se em maior fortalecimento da democracia, 
tendo em vista a inclusão de pautas de interesse do cidadão 
na construção de políticas públicas, no monitoramento das 
ações realizadas pela Gestão Pública e, inclusive, na defesa dos 
direitos da coletividade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É inegável o destaque que a transparência pública vem 
recebendo, no Brasil, desde a Constituição de 1988. A Lei de 
Responsabilidade Fiscal e, principalmente, a Lei de Acesso à 
Informação, reforçaram a relevância do tema tanto para a 
gestão pública como para o cidadão. Porém, os instrumentos 
legais são insuficientes para impor mudanças paradigmáticas 
no bojo das dimensões de atuação da gestão pública e das 
relações existentes entre o Estado e o cidadão, principalmente 
aquelas relacionadas à dimensão cultural.
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Dessa forma, pode-se entender que a transparência 
pública não é um fim em si mesma. “Ela deve ser utilizada pela 
população, para o efetivo acompanhamento da gestão pública. 
Para tanto, é preciso que a sociedade seja estimulada a assumir 
esse papel” (HAGE, 2010). Esse desafio é permanente e depende 
de iniciativas da gestão.

Parte dos governos subnacionais, principalmente 
governos municipais, não são capazes de tornar efetiva a trans-
parência pública: ou lhes faltam infraestrutura e tecnologias, 
ou não se comprometem e/ou não estão dispostos a torná-la 
uma realidade (MICHENER; CONTRERAS; NISKIER, 2018). Há um 
custo político em entregar a informação, pois existe a possibili-
dade, de alguma forma, de vulnerabilizar quem está no poder. 
Historicamente, exigir transparência é ação da oposição para 
divulgar fatos e atos (com avaliação negativa) em prol dos seus 
próprios propósitos de ascensão ao poder.

Somente com a participação efetiva do cidadão e a atuação 
das instâncias de controles formais (como o poder executivo e 
o Ministério Público, por exemplo) e também da atuação do 
controle social (conselhos, associações, organizações não gover-
namentais, movimentos sociais e sociedade civil organizada, 
por exemplo), torna-se possível avançar na construção de uma 
transparência pública cada vez mais efetiva e adequada aos 
interesses da coletividade, culminando em uma gestão pública 
democrática e cada vez mais participativa. O desafio deve ser não 
se conseguir responder se a transparência é a causa de uma boa 
gestão pública ou se é consequência dela.
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INTRODUÇÃO

A governança corporativa ganhou espaço na Administração 
Pública brasileira no século XX. No entanto, esta não surgiu 
aleatoriamente, diversos conceitos já são adotados de forma 
institucional em estruturas públicas, como lembra Marques 
(2007). A finalidade da governança na estrutura governamental 
traz consigo, entre outros fatores, um caminho para regrar as 
relações entre os atores governamentais e não governamentais, 
corroborando a busca pela maximização da ação organiza-
cional, por meio de engajamento da alta administração. Outras 
diretrizes ganham força com a governança: responsabilidade 
(accountability), transparência, liderança, que, de forma siste-
mática, auxiliam na qualidade das decisões públicas. 

Nesse ínterim, muitas estatais federais, à exceção das 
que já são enquadradas como economia mista, passaram a 
cumprir com a determinação de adotar a governança corpo-
rativa em seus rituais organizacionais. Isso não ocorreu por 
escolha dos administradores públicos, mas pela instituciona-
lização de um novo marco legal, que foi a promulgação da Lei 
nº 13.303, de 30 de julho de 2016, conhecida como Marcos das 
Estatais no Brasil. Com ela, as Estatais passaram a dispor da 
busca pelo atingimento do interesse público que, respeitadas 
as razões que motivaram a autorização legislativa da criação 
da Estatal Federal, manifesta-se por meio do” alinhamento 
entre seus objetivos e aqueles de políticas públicas, na forma 
explicitada na carta anual”, nos dizeres do artigo 8º, parágrafo 
primeiro (BRASIL, 2016).

As Estatais brasileiras passaram a articular as adequações 
normativas internas, haja vista o referido instituto legal. Assim, 
muitas retomaram o Planejamento Estratégico, passaram a 
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criar seus normativos de compras públicas, amadureceram 
e criaram os Conselhos de Administração e Fiscal, e diversas 
outras providências, que ganharam destaque a partir da gover-
nança corporativa.

A Estatal Federal estudada vem implementando seu 
planejamento estratégico, sistematicamente e com afinco, 
desde 2016 (apesar de haver em anos anteriores desenhos e 
execuções de planos diversos), tendo como órgão de concepção, 
desenho da estratégia, gestão e acompanhamento uma equipe 
técnica lotada em Brasília, estruturada, funcionalmente, 
pela própria Estatal para conduzir o desenho da estratégia 
de longo prazo, consoante diretrizes exaradas pela Comissão 
Interministerial de Governança Corporativa e de Administração 
de Participações Societárias da União (CGPAR). A Estatal vem 
sendo premiada pela Secretaria de Coordenação e Governança 
das Empresas Estatais (Sest) no contexto do IG-Sest, que é 
um indicador que possibilita acompanhar o desempenho da 
qualidade da governança corporativa das estatais, para fins de 
mensuração do cumprimento da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 
2016, demonstrando, assim, certo amadurecimento no contexto 
da Política de Governança.

Após a publicação da Lei das Estatais (Lei nº 13.303/2016), 
a empresa vem adotando ações para atender ao novo marco 
normativo que, com ele, traz a lógica da governança corporativa 
imbricada. Conforme o referido instrumento legal, as empresas 
públicas, da sociedade de economia mista e suas subsidiárias, 
deverão, em seus estatutos, observar regras de governança 
corporativa, de transparência, de gestão de riscos e de controle 
interno (BRASIL, 2016).

Nesse contexto, como lembram Hedlund et al. (2021), as 
práticas de governança corporativa possuem um conjunto de 



199

GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL 

GOVERNANÇA EM UMA ESTATAL FEDERAL: 
a percepção das implicações no cotidiano organizacional pelos empregados públicos 

Richard Medeiros de Araújo - Alba de Oliveira Barbosa Lopes
Thiago Cavalcante Nascimento - Thiago Ferreira Dias

mecanismos de estímulos para que os comportamentos dos 
administradores estejam engajados com os interesses priori-
tários da organização, ou seja, com resultados íntegros e que 
agreguem valor aos acionistas. No entanto, Bronstein (2020, 
p. 27) destaca que “A Governança Corporativa é um fenômeno 
para o qual não existe uma abordagem universal”. Para o autor, 
passa também pela instituição de Conselhos de Administração 
a definição da forma de remuneração dos administradores, 
além da necessidade de monitorar as decisões da gestão, entre 
outros aspectos. A Estatal Federal amadureceu, por força da 
Lei das Estatais, diversos encaminhamentos, como a criação de 
normas de integridade, a Política de divulgação de informações, 
a Carta anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, 
a Política de divulgação de informações, a Política de transa-
ções com partes relacionadas, a Política de Gestão de Riscos, 
Conformidade e Controles Internos, entre outras. 

No entanto, após anos nesse novo contexto, é relevante 
compreender como a governança corporativa reverberou na 
prática laboral do empregado público, considerando este um 
ator relevante na relação com as dimensões da governança e 
que precisa ser objeto de estudo. Como alertam Kreuzberg e 
Vicente (2018), verifica-se um vácuo nas pesquisas que tratam 
da governança corporativa, sob a perspectiva da Teoria dos 
Stakeholderes, sendo o empregado um desses partícipes da gestão 
da governança percebida pelo mercado e demais atores que lá 
transitam, sobretudo acionistas. 

Nesse contexto, destaca-se o questionamento: Qual a 
percepção dos empregados públicos (gestores e não gestores) 
da Estatal Federal quanto às implicações da implementação 
da governança corporativa em seu cotidiano organizacional? 
A importância da pesquisa está relacionada ao fato de que 
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precisa ser conhecida a implementação das práticas de gover-
nança corporativa na Estatal à luz do empregado público, 
gerando uma reflexão sobre o modelo adotado, bem como ser 
averiguado se os esforços da gestão pública convergem para 
resultados qualitativos além da mera legalidade das ações 
exigíveis. Um ponto que deve ser evidenciado é a necessidade 
de repensar a Estratégia de Governança da Estatal diante da 
concepção gestionária que dá suporte à sua execução. 

A originalidade da pesquisa reside na inexistência dessa 
abordagem em que se analisou o contexto da Estatal Federal. 
Estudos empíricos que versem sobre governança corporativa 
em estatais brasileiras são escassos, em especial, os estudos 
que se propõem a evidenciar elementos da governança corpo-
rativa na percepção do empregado público em seu cotidiano, 
no contexto em que a Empresa se inseriu após a instituciona-
lização da Lei das Estatais. 

O presente capítulo está estruturado em cinco seções. 
A primeira consiste nesta Introdução, em que se apresenta o 
objetivo da pesquisa; a segunda discute o referencial teórico; 
a terceira informa sobre metodologia adotada; na quarta são 
apresentados os principais resultados; e, na última seção, 
constam as considerações finais da pesquisa, com sugestões 
de pesquisas futuras.

GOVERNANÇA CORPORATIVA 

Os organismos públicos devem buscar o melhor caminho 
para alcançar a Governança, ou seja, a definição das decisões 
que atendam ao cidadão da melhor forma possível, ao menor 
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custo racional e com a maior efetividade exigível. Para isso, 
desenhar a estratégia de ação é condição básica para apontar 
o objetivo e como a alcançar.

Para Almeida (2001), a governança corporativa busca 
tratar os conflitos de interesse entre administradores e acio-
nistas. Entretanto, os conflitos de interesse ocorrem entre 
uma gama mais ampla de agentes, os stakeholders: acionistas 
minoritários, acionistas majoritários, credores, gerentes, 
empregados, consumidores e sociedade como um todo. Assim, 
a governança corporativa possui como desafio minimizar os 
potenciais conflitos de interesse entre esses agentes. 

Observa-se que, no debate mais recente, que o 
conceito de governança já superou seus aspectos 
operacionais, incorporando novos elementos. Assim, 
além dos mecanismos tradicionais de agregação e 
articulação de interesses, tais como partidos polí-
ticos e grupos de pressão, incluem-se na fase atual 
as redes sociais informais - de fornecedores, famílias, 
gerentes –, hierarquias e associações de diversos tipos 
(MATIAS-PEREIRA, 2010, p. 9.115).

Na visão de Martinez (2001, p. 135), a governança corpo-
rativa pode ser definida como o “conjunto de processos através 
dos quais os investidores minimizam custos de agenciamento, 
por meio da nomeação de conselho de administração que, 
por força dos estatutos das companhias, são encarregados de 
monitorar os desempenhos dos gestores”. 

Por isso, a governança corporativa utiliza os prin-
cipais conceitos relacionados à contabilidade, 
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tais como transparência (disclousure), equidade 
(fairness), prestação de contas (accountability) com o 
objetivo de solucionar os conflitos existentes entre os 
interesses dos stakeholders. Em consequência, as empresas 
se tornarão mais confiáveis ao divulgar informações 
oportunas para todos os seus usuários. Os agentes 
irão prestar contas de todos os atos praticados e serão 
responsáveis pela sustentabilidade ou perpetuidade da 
empresa (ERFURTH; BEZERRA, 2013, p. 36). 

Percebe-se que o conceito de governança corporativa está 
relacionado com geração de valor à organização, por meio de 
critérios e responsabilidade de todos os atores envolvidos na 
manutenção do controle acionário. Entre os diversos conceitos 
de governança corporativa, evidenciamos os elencados por 
Oliveira e Pisa (2015), conforme Quadro 1, a seguir.

Quadro 1 – Conceitos de governança corporativa

ANO AUTOR/
ENTIDADE DEFINIÇÃO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

1992 Cadbury/
Committee

O conjunto de todos os sistemas de controle, tanto 
financeiros como outros, pelos quais uma firma é 

dirigida e controlada

2001 Jensen

Governança é a estrutura de controle de alto nível, 
consistindo nos direitos de decisão do Conselho 

de Administração e do diretor executivo, nos 
procedimentos para alterá-los, no tamanho e na 
composição do Conselho de Administração e da 
compensação e na posse de ações dos gestores e 

conselheiros

2002 CVM

Governança corporativa é o conjunto de práticas 
que tem por finalidade otimizar o desempenho de 

uma companhia ao proteger as partes interessadas, 
tais como investidores, empregados e credores, 

facilitando o acesso ao capital
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2004 OCDE

Relações entre a administração da sociedade, seu 
conselho, acionistas e outras partes interessadas. 

A governança corporativa proporciona a estrutura 
que possibilitará o estabelecimento dos objetivos 
da sociedade, bem como os meios de cumpri-los e 

supervisionar o desempenho da sociedade

2009 IBGC

Governança corporativa é o sistema pelo qual 
as organizações são dirigidas, monitoradas e 

incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre 
proprietários, Conselho de Administração, Diretoria 
e órgãos de controle. As boas práticas de governança 
corporativa convertem princípios em recomendações 

objetivas, alinhando interesses com a finalidade 
de preservar e otimizar o valor da organização, 

facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para 
sua longevidade

2011 TCU

Governança pública constituiu um instrumento 
cujo objetivo é assegurar a accountability pública, 
contribuindo para reduzir as incertezas sobre o 

que ocorre no interior da administração pública, 
fornecendo à sociedade e ao Congresso Nacional uma 

razoável segurança de que os recursos e poderes 
delegados aos administradores públicos estão sendo 

geridos mediante ações e estratégias adequadas 
para alcançar os objetivos estabelecidos pelo poder 
público, de modo transparente, em conformidade 

com os princípios de administração pública, as leis e 
os regulamentos aplicáveis

2013 World Bank

Governança é o conjunto de tradições pelas quais 
a autoridade de uma país é exercida. Isso inclui o 
processo pelo qual os governos são selecionados, 

monitorados e substituídos; a capacidade do governo 
de formular e implementar políticas sólidas, de 

forma eficaz; e o respeito dos cidadãos e do estado 
pelas instituições que governam as interações 

econômicas e sociais entre eles.

Fonte: Oliveira e Pisa (2015. p. 1.267, 1.269).
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A conceituação de governança corporativa mostra-se 
polissêmica, quando se analisa o Quadro 1. No entanto, o que 
estão próximos (entre si), de forma geral, são as variáveis 
controle, resultados/avaliação, normatização, estratégia 
corporativa e responsabilização/transparência. Esses conceitos 
demonstram, de forma relacionada, que o objetivo maior é 
agregar valor ao negócio, que neste estudo, trata-se de agregar 
resultados otimizados e de qualidade da ação governamental à 
sociedade e às demais partes interessadas. 

No contexto de promoção do tema, o Banco Mundial, a 
partir de 1992, definiu de forma ampla as seguintes dimensões 
para a boa governança: administração do setor público; quadro 
legal; participação e accountability; e informação e transpa-
rência, conforme Quadro 2 apresentado a seguir. 

Quadro 2 – Dimensões da boa governança 

Dimensões Descrição

Primeira 
dimensão

Cuida da melhora da capacidade de gerenciamento econômico e de 
prestação de serviços sociais. Ressalta-se que a preocupação com 

questões de capacidade burocrática já estava presente na experiência 
anterior com programas de ajuste estrutural

Segunda 
dimensão

Trata do estabelecimento de um marco legal, visto que foi enunciada 
como um elemento crítico em face da "síndrome da ilegalidade", pela qual 

muitos países em desenvolvimento seriam caracterizados

Terceira 
dimensão

Quadro legal. Envolve inúmeras regras conhecidas previamente, 
cujo cumprimento é garantido por um órgão judicial independente e 

procedimentos para modificá-las, caso não sirvam mais aos propósitos 
inicialmente estabelecidos

Quarta 
dimensão

Transparência e participação. Consideradas fundamentais para aumentar 
a eficiência econômica, envolvem a disponibilidade de informações 
sobre as políticas governamentais, a transparência dos processos de 
formulação de política e alguma oportunidade para que os cidadãos 
possam influenciar a tomada de decisão sobre as políticas públicas

Fonte: Matias Pereira (2010).
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Considerando o disposto no Quadro 2, indica-se que, 
para compreender a boa governança, deve-se analisar as 
quatro dimensões citadas. Nesta mesma senda, o Decreto nº 
9.203, de 22 de novembro de 2017, aponta Diretrizes Gerais da 
Governança Pública, em seu artigo 4 (BRASIL, 2017), a saber: 
padrões elevados de alta conduta pela alta gestão, integração 
entre níveis e esferas de governo, foco em desempenho e simpli-
ficação administrativa pautado em resultados à sociedade, 
entre outros.

Há de se destacar a contribuição dos princípios de 
governança desenvolvidos pelo Comitê do Setor Público da 
International Federadion of Accountants (Ifac), por meio do Study 13, 
para aplicação nas entidades do setor público. Essa expansão, 
que emerge da iniciativa privada, traz uma nova concepção no 
bojo da gestão pública. As dimensões de governança podem ser 
vistas no Quadro 3 a seguir. 



206

GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL 

GOVERNANÇA EM UMA ESTATAL FEDERAL: 
a percepção das implicações no cotidiano organizacional pelos empregados públicos 

Richard Medeiros de Araújo - Alba de Oliveira Barbosa Lopes
Thiago Cavalcante Nascimento - Thiago Ferreira Dias

Quadro 3 – Dimensões de Governança do Setor Público do IFAC

DIMENSÕES 
GOVERNANÇA SETOR 

PÚBLICO IFAC
RECOMENDAÇÕES

Padrões de 
comportamento

Liderança
Códigos de conduta

Responsabilização estatutária

Responsabilização por gastos públicos

Comunicação com stakeholders

Papéis e responsabilidades

Controle

Gestão de riscos

Auditoria interna

Comitês de auditoria

Controle interno

Orçamento

Administração financeira

Treinamento de pessoal

Relatórios externos

Relatórios anuais

Utilização de padrões de contabilidade 
apropriados

Mensuração de desempenho

Auditorias externas

Fonte: Serpa (2013, p. 41)

Naritza (2010, p. 5) lembra que a governança é um conceito 
novo, pois,

[...] traz em sua raiz a capacidade de conduzir os 
processos de formulação, execução e avaliação de polí-
ticas públicas integrando instrumentos e mecanismos 
de gestão que viabilizem harmonizar as relações 
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econômicas e sociais, privilegiando o fortalecimento 
das ações governamentais. 

A esse respeito, apresentamos a descrição das dimensões de 
governança, tratada pelos autores Motta, Silveira e Borges (2006), 
conforme Quadro 4, a seguir.

Quadro 4 – Dimensões da governança corporativa 

Dimensões da 
Governança Descrição

Propriedade

Focaliza: a) perfil do controle acionário e da propriedade, 
bem como transações importantes com ações, políticas 

de fomento à dispersão acionária; e b) publicidade 
necessária às transações da alta administração. Para tanto, 

agrupa atividades e situações específicas, relativas aos 
proprietários da empresa (acionistas): perfis do grupo de 
controle e dos demais proprietários. Aquisição, exercício 

e transferência de propriedade. Publicidade de atos e 
interesses da alta administração na propriedade

Representação 
dos proprietários 

no governo 
da empresa 
– Conselho

de administração

Focaliza: a) estratégia e supervisão do sistema de 
accountability da companhia, muito especialmente a 

remuneração, inclusive benefícios e perquisites executivos; 
b) nomeação e supervisão do principal executivo (CEO); e c) 
quantidade, rotatividade, independência e competências 

dos conselheiros de administração. Para tanto, agrupa 
atividades inerentes ao conselho de administração 

(representante dos proprietários na alta administração), 
principal responsável pela governança corporativa na 

empresa: perfil do conselho e conselheiros, independência 
e organização interna. Supervisão estratégica dos controles 

internos da empresa e de prestação de contas da alta 
administração perante acionistas e a sociedade em geral
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Gestão

Focaliza o CEO e sua diretoria-executiva em: a) necessária 
liberdade de ação, conjugada ao dever de prestar contas 

e à responsabilidade por desempenho (accountability); 
b) repartição com o conselho de administração da 

responsabilidade pelo sistema de remuneração executiva; 
e c) garantia de adequada publicidade à gestão. São típicos 

dessa variável um conjunto de atividades do principal 
executivo e sua diretoria: comando da escolha dos altos 
executivos; comando do processo de publicidade sobre a 
gestão, inclusive remuneração executiva da companhia, 

sob a ótica de accountability do principal executivo para com 
todos os constituintes da companhia, assegurando canal de 

comunicação em mão dupla com todos eles

Fiscalização

Focaliza a fiscalização externa da gestão, executada 
por conta da propriedade. Trata-se de um conjunto de 
atividades para avaliação periódica e independente da 

situação da empresa, exercida por conta dos proprietários 
representados pelo conselho de administração e executada 

pela auditoria independente, pelo conselho fiscal e pelo 
comitê de auditoria do conselho de administração. Inclui 

normas para eleição ou escolha desses três entes, perfil dos 
membros, autonomia, respaldo e acompanhamento da alta 

administração

Ética de negócios 
e cidadania 
corporativa

Focaliza o comportamento de toda a companhia, 
desde a alta administração, que deve estar à altura 

das expectativas de seus constituintes, nesta incluída 
a sociedade em que a firma está inserida. Trata-se, 

portanto, de conjuntos de atividades e situações que são 
padrões de comportamento da empresa, motivados pela 

preocupação com os legítimos interesses e necessidades de 
todos os públicos e ambientes em que atua. São diretrizes 

estabelecidas pela alta administração e comprometem toda 
a companhia. O comportamento é transparente, isento 
de surpresas e conflitos de interesse na gestão. Consta 

como objetivo de periódica avaliação do desempenho do 
principal executivo da empresa

Fonte: Motta, Silveira e Borges (2006, p. 203-204).
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No âmbito da Estatal, foi instituída a Norma de Governança 
e Integridade desde 2018, que traz diversos procedimentos a 
serem observados no bojo da Governança. Os elementos podem 
ser visualizados no Quadro 5. A proposta passa pela definição 
de quatro pilares que regram a gestão da governança na Estatal 
Federal. Paralelo à norma, foi editada a Carta Anual de Políticas 
Públicas e Governança Corporativa, entre outros procedimentos 
ligados a gestão da governança. 

Quadro 5 – Procedimentos de governança 
adotados na Estatal Federal

Gestão de 
Riscos

Ao considerar-se o risco como a possibilidade de que um evento 
ocorra e afete, de modo adverso, o alcance dos objetivos da Estatal, 

introduz-se a noção de que os controles internos devem ser 
ferramentas de gestão e monitoração de riscos em relação ao alcance 

de objetivos e não mais devem ser dirigidos apenas para riscos de 
origem financeira ou vinculados a resultados escriturais e contábeis. 
O papel do controle interno (controle primário) é, assim, ampliado e 
reconhecido na Estatal como um instrumento de gerenciamento de 

riscos indispensável à governança corporativa

Gestão do 
Conhecimento

A alta administração envidará esforços contínuos de capacitação, 
disponibilização das ferramentas adequadas da facilitação 
de aprendizagem e do desenvolvimento de conhecimento 

organizacional, em um compromisso entre gerações. O mapeamento 
de processos de trabalho e a manualização de procedimentos e 

rotinas são instrumentos recomendados para evitar-se perda do 
saber empresarial. A alta administração conferirá caráter estratégico 

aos esforços de gestão do conhecimento. Buscar-se-á transformar o 
capital intelectual disponível em capital estrutural à disposição de 

todos os colaboradores

Governança de 
Tecnologia da 
Informação

O objetivo da governança de Tecnologia da Informação (TI) é 
garantir que a TI agregue valor ao negócio com riscos aceitáveis 
e a responsabilidade por prover uma boa governança de TI é dos 

executivos e da alta administração da Estatal

Fonte: elaboração própria (2018).
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Nesta pesquisa, tratam-se as perspectivas em relação 
à gestão alinhadas com a governança corporativa. Com isso, 
tem-se a lógica da governança como um conceito atrelado ao 
controle, à estratégia, à transparência e à gestão em si, esta 
última trata das ações gerenciais, que passam do planejamento 
estratégico a operações no contexto da execução das atividades 
organizacionais. Portanto, a governabilidade e governança 
caminham juntas, como aponta Naritza (2010), em busca dos 
ajustes necessários para a sustentabilidade das ações públicas, 
do aperfeiçoamento dos métodos e procedimentos adotados, 
assim como da garantia de eficiência dos resultados esperados.

Preconiza-se que um sistema de governança corpora-
tiva de boa qualidade, implantado a partir da adoção de um 
conjunto boas práticas de governança corporativa, é capaz de 
gerar vários benefícios à empresa, como criar valor e melhorar 
o desempenho da empresa por meio do aprimoramento da 
gestão (CRISÓSTOMO; GIRAO, 2019). Como explicam Camargos 
e Barbosa (2010), a governança corporativa pode ser vista como 
um corolário das teorias da firma e da agência, isto é, como 
desenvolvimento natural dessas duas correntes teóricas, cujo 
objetivo básico centra-se na solução dos problemas decorrentes 
do potencial comportamento discricionário de dirigentes. 

Para Lanzana (2004), a evidenciação é relevante para 
a discussão, pois é uma das formas de os gestores das orga-
nizações socializarem informações com os acionistas, com o 
mercado em geral e de apresentarem o desempenho da admi-
nistração. Nessa direção, a explicitação dos feitos pela gestão 
garante a qualidade da confiança no contexto das decisões. 

A governança corporativa é definida como o conjunto 
de práticas administrativas, externas e internas das organi-
zações, que possui o objetivo de maximizar o desempenho da 
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organização, protegendo de forma igualitária o interesse de 
todas as partes relacionadas à organização, facilitando o acesso 
à informação e melhorando o modelo de gestão por meio da 
distribuição de poder entre os participantes que a compre-
endem (BENTON, 2016). 

A esse respeito, Clapham e Cooper (2005) evidenciam 
que os empregados também compõem o hall de stakeholders e, 
como tal, os gestores e demais empregados devem compartilhar 
de uma conduta ética, íntegra e honesta, afinal, isso agrega 
valor ao negócio e guarda respeito aos valores organizacionais. 
Assim, a organização espera que os indivíduos confiem forte-
mente em sua própria moralidade individual para reconhecer 
e relatar impropriedades no ambiente de trabalho, auxiliando 
no atingimento da estratégia. 

Os empregados, como uma parte interessada no contexto 
da governança, têm interesses próprios e a todo o momento, 
na condição de seres sociais, têm responsabilidades que 
extrapolam o ambiente organizacional. Assim, a relação com 
a empresa é um fator preponderante na governança, como 
observam Sanders e Van Em Merik (2004), devendo a todo 
momento afastar movimentos oportunistas dos empregados 
que apenas desagregam ao futuro resultado, e, por conseguinte, 
definir uma política de gestão que tangencia os interesses dos 
que conduzem a prática gestionária e operativa do negócio. 
Assim, a governança pode ser trabalhada tanto no contexto 
formal quanto informal na organização, buscando compor-
tamentos de solidariedade ao negócio. Ainda se pondera que 
a Governança não se relaciona diretamente com a gestão das 
organizações, são faces diferentes que dialogam na ótica do 
desempenho organizacional e do valor agregado ao acionista. 
Fica perceptível na Figura 1 os papéis da gestão e da governança.
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Figura 1 – Relação Governança e Gestão

Fonte: TCU (2014, p. 32).

A governança corporativa passou a ter relevância após 
2016, no contexto da Lei das Estatais (Lei nº 13.303 de 30 de 
junho de 2016). Esta surgiu da necessidade de fomentar diversas 
respostas à sociedade brasileira, como alertaram Nunes e 
Almeida (2019), sobre a necessidade de aperfeiçoar diversas 
dimensões da governança, passando pela transparência, pelos 
conflitos de interesse, pela composição e pelo funcionamento de 
conselhos, pelo papel intervencionista do Estado, entre outros. 
A mesma seara conceitual é trazida por Fontes-Filho (2018) 
que pondera o fato de a Lei trazer exigências de aderência às 
melhores práticas de governança corporativa, especialmente 
nos aspectos de transparência, práticas de gestão de riscos e de 
controle interno, composição da administração, além de outros 
aspectos nas relações entre os stakeholders. 
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PROCESSO METODOLÓGICO

Tendo em vista o objetivo de verificar a percepção dos 
empregados públicos de uma empresa estatal, pertencente 
ao governo federal, quanto às implicações da implementação 
de mecanismos de governança corporativa em seu cotidiano 
organizacional, realizou-se uma pesquisa quantitativa, descri-
tiva, por meio de levantamento (BABBIE, 1999; SAMPIERI; 
COLLADO; LUCIO, 2013). Nesta pesquisa, adotou-se o conceito 
de práticas de governança corporativa, na perspectiva institu-
cional, considerando que práticas organizacionais são “ações 
sociais regularizadas e recorrentes que continuamente cons-
troem e reconstroem a organização como um sistema social 
espaciotemporalmente delimitado” (ALBUQUERQUE FILHO; 
MACHADO-DA-SILVA, 2009, p. 632), bem como todas as formas 
de controle e coordenação que a alta gerência emprega em sua 
esfera de atuação.

A população investigada é representada por empregados 
públicos (gestores e não gestores) que laboram na empresa 
estatal analisada, totalizando 3.249 funcionários, de acordo com 
informações de setembro de 2019 extraídas do site institucional. 
Desses, 751 ocupam alguma função gratificada, ou seja, 2.498 
laboram sem estar em funções gerenciais ou de assessoria. 
Com base no quantitativo populacional, estimou-se o tamanho 
da amostra a partir de procedimento para populações finitas, 
conforme a fórmula a seguir (FÁVERO; BELFIORE, 2017).
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3249.0,50 .0,50

(3248). 0,052

1,962+0,50.0,50
≅344

Onde:
N: tamanho da população;
p: proporção da população que contém a característica desejada;
q = 1 – p;
B: erro máximo de estimação.

: abscissa da distribuição normal padrão, fixado um nível de 

significância .

Por meio de procedimento de amostragem não probabi-
lística por conveniência, dadas as especificidades do quadro 
funcional, foram obtidas 361 respostas. Dessa forma, conside-
rou-se uma margem de erro amostral levemente inferior ao 
planejamento inicial, resultando em 4,864%.

Para a aplicação do questionário, foi necessária a apro-
vação da Presidência da Estatal, o que ocorreu em maio/2020. 
O instrumento de construção de dados foi o questionário 
composto por três blocos de questões: o primeiro corresponde 
ao perfil sociofuncional do respondente; o segundo a um rol de 
afirmativas cujas respostas estão dispostas em forma de likert 
de 5 pontos, variando em uma medida escalar de concordo 
totalmente a discordo totalmente; o terceiro tratou de duas 
questões abertas. As categorias da pesquisa foram elaboradas 
a partir de CIPFA (2004 apud TCU, 2014, p. 35-36) e Brasil (2017), 
como pode ser visualizado no Quadro 6 a seguir.

3249.0,50.0,50

1,962

=344˜
+0,50.0,500,502

{3248}.

Onde:

N: tamanho da população;

p: proporção da população que contém a característica desejada;

q = 1 – p;

B: erro máximo de estimação.

ZαZα: abscissa da distribuição normal padrão, fixado um nível de significância αα. 
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Quadro 6 – Categorias e variáveis da pesquisa

Categorias Variáveis

O papel precípuo da 
Organização

Focar o propósito da organização em resultados para cidadãos e usuários 
dos serviços (p20.1)

Ter clareza acerca do propósito da organização, bem como dos resultados 
esperados para cidadãos e usuários dos serviços (p20.2)

Colocar em prática os valores organizacionais (p20.3)

Definir formalmente as funções, as competências e as responsabilidades 
das estruturas e dos arranjos institucionais e (p20.4)

Realizar, efetivamente, as funções e os papéis definidos (p20.5)

Processo de decisão 
e gestão de riscos

Tomar decisões embasadas em informações de qualidade (p20.6)

Ter, e usar, estruturas de aconselhamento, apoio e informação de boa 
qualidade (p20.7)

Implementar controles internos fundamentados na gestão de risco, 
que privilegiará ações estratégicas de prevenção antes de processos 

sancionadores (p20.8)

Certificar-se de que um sistema eficaz de gestão de risco esteja em 
operação (p20.9)

Manter processo decisório orientado pelas evidências, pela conformidade 
legal, pela qualidade regulatória, pela desburocratização e pelo apoio à 

participação da sociedade (p20.10)

Tratar a gestão do risco como uma ferramenta de gestão e monitoramento 
de riscos em relação ao alcance de objetivos e não mais como sendo 

dirigida apenas para riscos de origem financeira ou vinculados a 
resultados escriturais e contábeis (p20.11)

O papel do controle interno (controle primário) é, assim, ampliado e 
reconhecido na Estatal como um instrumento de gerenciamento de riscos 

indispensável à governança corporativa (p20.12)
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Transparência

Prestar contas e envolver efetivamente as partes interessadas (p20.15)

tomar ações ativas e planejadas para dialogar com e prestar contas à 
sociedade, bem como engajar, efetivamente, organizações parceiras e 

partes interessadas (p20.16)

Promover a comunicação aberta, voluntária e transparente das atividades 
e dos resultados da organização, de maneira a fortalecer o acesso público à 

informação (p20.17)

Ser rigoroso e transparente sobre a forma como as decisões são tomadas 
(p20.18)

Avaliação da ação 
organizacional

Certificar-se de que os usuários recebem um serviço de alta qualidade 
(p20.21)

Garantir que a alta administração se comporte de maneira exemplar, 
promovendo, sustentando e garantindo a efetividade da governança 

(p20.20)

Desenho e 
Institucionalidade 

Funcional

Ser claro sobre as relações entre os membros da alta administração e a 
sociedade (p20.22)

Definir claramente as funções das organizações e as responsabilidades da 
alta administração e dos gestores, certificando-se de seu cumprimento 

(p20.23)

Avaliar as propostas de criação, expansão ou aperfeiçoamento de políticas 
públicas e de concessão de incentivos fiscais e aferir, sempre que possível, 

seus custos e benefícios

Relação com os 
stakeholders

Articular instituições e coordenar processos para melhorar a integração 
entre os diferentes níveis e esferas do setor público, com vista a gerar, 

preservar e entregar valor público (p20.24)
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Perfil do Corpo da 
Gestão e Alta Gestão

Compreender as relações formais e informais de prestação de contas

Desenvolver a capacidade e a eficácia do corpo diretivo das organizações

Equilibrar, na composição do corpo diretivo, continuidade e renovação

Certificar-se de que os agentes (comissionados ou eleitos) tenham as 
habilidades, o conhecimento e a experiência necessários para um bom 

desempenho (p20.26)

Fazer incorporar padrões elevados de conduta pela alta administração 
para orientar o comportamento dos agentes públicos em consonância com 

as funções e as atribuições de seus órgãos e entidades (p20.27)

Haver necessária liberdade de ação, conjugada ao dever de prestar contas e 
à responsabilidade por desempenho (accountability) (p20.30)

Assegurar canal de comunicação em mão dupla entre os gestores e o corpo 
diretivo (alta gestão) com todos eles (p20.28) e (p20.29)

Planejamento e 
Desempenho

Tomar ações ativas e planejadas de responsabilização dos agentes (p20.31)

Desenvolver a capacidade de pessoas com responsabilidades de governo e 
avaliar o seu desempenho, como indivíduos e como grupo (p20.32)

Monitorar o desempenho e avaliar a concepção, a implementação e os 
resultados das políticas e das ações prioritárias para assegurar que as 

diretrizes estratégicas sejam observadas (p20.33)

Envidar esforços contínuos de capacitação (de competência da alta 
administração), de modo a promover a disponibilização das ferramentas 

adequadas da facilitação de aprendizagem e do desenvolvimento de 
conhecimento organizacional (p20.34)

Modelo de gestão 
com foco no cidadão

Promover a simplificação administrativa, a modernização da gestão 
pública e a integração dos serviços públicos, especialmente aqueles 

prestados por meio eletrônico (p20.35) e (p20.36)

Direcionar ações para a busca de resultados para a sociedade, encontrando 
soluções tempestivas e inovadoras para lidar com a limitação de recursos e 

com as mudanças de prioridades (p20.37)

Normas e Condutas
Ditar e revisar atos normativos, pautando-se pelas boas práticas 

regulatórias e pela legitimidade, estabilidade e coerência do ordenamento 
jurídico, realizando consultas públicas sempre que conveniente (p20.38)

Fonte: elaborado pelos autores a partir de Brasil (2017), Estatal 
Federal (2018) e CIPFA (2004) apud TCU (2014, p. 35-36). 
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A aplicação ocorreu por meio do envio eletrônico pelo 
google docs para os e-mails de todos os empregados lotados 
na Estatal Federal. Também houve uma tratativa com a 
Superintendência de Gestão de Riscos, Conformidade e 
Controles Internos e com a Gerência de Comunicação para que 
auxiliassem na disseminação da pesquisa e, com isso, facilitasse 
o acesso, culminando com uma maior adesão à participação. 
Para tal, o instrumento ficou disponibilizado na intranet, por 
aproximadamente dois meses ao longo do segundo semestre de 
2020. A análise de dados ocorreu por meio do Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS), utilizando técnicas univariadas e 
bivariadas com o intuito de apresentar uma visão geral dos 
dados e identificar possíveis associações entre a percepção 
de gestores e não gestores sobre as práticas de governança 
corporativa implementadas pela organização.

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Apresenta-se, nesta seção, a discussão dos dados coletados. 
Em um primeiro momento, é analisado o perfil dos empregados 
públicos; e, em um segundo, as percepções sobre as práticas de 
governança corporativa praticadas pela Estatal estudada. 

Caracterização dos respondentes

Procedimentos de análise univariada buscam apresentar 
uma visão introdutória sobre o comportamento dos dados, 
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de tal forma que seja possível analisar individualmente como 
cada um dos elementos indagados ao longo do processo de 
pesquisa se manifestaram. O primeiro elemento questionado 
aos participantes após confirmação de participação na pesquisa 
referia-se ao tempo de trabalho na organização. Identificou-se 
que 46,26% dos respondentes trabalham na organização há até 
seis anos, indicando que, em sua maioria, as respostas obtidas 
na pesquisa correspondem à percepção de empregados relati-
vamente recentes na instituição. Os dados ainda indicaram que 
há tendência de queda na participação à medida que o tempo de 
trabalho na empresa aumenta. Esse padrão apenas é revertido 
para funcionários com mais de 35 anos de atuação na empresa.

Os dados ainda evidenciaram que 65,37% dos respon-
dentes são do gênero masculino e que 63,99% possuem 
pós-graduação concluída (esse grupo, somado aos que possuem 
ensino superior completo, representa 89,20% dos participantes 
da pesquisa). A pesquisa identificou que 62,33% dos respon-
dentes estão alocados na Superintendência Regional – Sede (nos 
Estados da Federação), enquanto 24,38% trabalham na Matriz e 
13,30% na Superintendência Regional – Unidade Armazenadora. 
Por sua vez, 85,60% dos participantes do estudo ingressaram 
na empresa após a readequação do plano de carreiras de 2009.

A atuação em função gratificada/cargo em comissão 
também foi um dos elementos constituintes do perfil dos 
respondentes que foi investigado e, conforme dados do estudo, 
41,27% dos respondentes já ocuparam cargos de gestão na 
instituição. Desses, 57,05% ocuparam cargos de gestão a partir 
de 2016. Ainda foi possível observar que 11,91% obtiveram 
a incorporação dos valores da função gratificada ou cargo 
comissionado ao salário por meio de atos administrativos 
ou judiciais e que 16,62% dos participantes se encontram 
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aposentados, mas mantiveram seus postos de trabalho na 
organização após a aposentadoria.

A informação de ocupação de cargos gerenciais é rele-
vante, pois pode indicar que empregados ocupando funções 
gerenciais possuem mais envolvimento com questões concer-
nentes à governança corporativa. Por sua vez, o questionamento 
acerca da ocupação de cargos a partir de 2016 faz-se relevante 
em decorrência da publicação da Lei das Estatais, na qual 
fica evidenciada a obrigatoriedade de implementar questões 
de Governança em empresas públicas e de economia mista, 
de forma obrigatória, especialmente em organizações públicas 
dependentes da União. Sobre esse elemento, constatou-se que 
77,01% dos participantes da pesquisa possuem conhecimento 
da Lei nº 13.303/2016, e que 16,77% dos funcionários que 
ocupam cargos de gestão não conhecem a referida legislação. 
Questionados sobre o tamanho das equipes que gerenciam, 
destacaram-se as categorias “até 10 liderados” com 21,88% das 
respostas e “de 11 a 30 liderados” com 10,25% das indicações. 

Acerca do tempo de atuação no setor em que se encon-
travam, identificou-se que 39,61% trabalham há até três anos no 
setor, sendo seguidos por funcionários com atuação entre quatro 
e cinco anos (24,10%). Em sua maioria, os funcionários ocupam 
cargos de nível superior (69,81%) e atuam prioritariamente nos 
setores administrativo (46,81%) e operacional (42,11%).

Finalizando a caracterização do perfil, constatou-se que 
51,80% conhecem apenas parcialmente o planejamento estra-
tégico da empresa; 84,49% acessam sempre o site da empresa; 
94,46% sempre acessam a intranet da organização; e 60,66% 
nunca participaram de atividades de formação ou qualificação 
sobre governança corporativa. Esse último índice deve ser um 
elemento de destaque, pois pode indicar que a maioria dos 
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empregados da estatal ainda não passou por processos de 
qualificação sobre o tema.

Percepção das práticas de 
governança corporativa

A partir do perfil dos respondentes, a pesquisa avançou 
com o objetivo de identificar a percepção dos empregados sobre 
ações de governança corporativa. Para isso, fez uso do quadro 
teórico de referência e dos aspectos legais que regem a atuação 
do negócio em torno de dez categorias (ver Quadro 6). A Tabela 
1, a seguir, apresenta a percepção dos participantes da pesquisa 
em torno do “Papel Precípuo da Organização”.
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Tabela 1 – Percepção sobre o Papel Precípuo da Organização

Categoria Variável D.T. D. I. C. C.T. Alpha de 
Cronbach

O Papel 
Precípuo da 
Organização

Considero que a empresa 
tem pleno foco no seu 

propósito em gerar 
resultados para cidadãos 
e usuários dos serviços 
públicos que ela oferta

4,16% 15,79% 5,54% 52,91% 21,61%

0,862

A empresa tem clareza 
acerca do propósito 

da sua existência, bem 
como dos resultados 

esperados para cidadãos 
e usuários dos serviços

3,32% 21,33% 11,91% 47,65% 15,79%

A empresa sempre 
respeita e coloca em 

prática os valores 
organizacionais 

instituídos pela Alta 
Gestão (Diretoria 

Colegiada)

3,32% 18,84% 22,16% 43,77% 11,91%

A empresa conseguiu 
definir formalmente as 

funções, as competências 
e as responsabilidades 

da sua estrutura 
organizacional e dos 

arranjos institucionais

8,31% 28,53% 19,11% 35,46% 8,59%

A empresa realiza, 
efetivamente, as funções 

e os papéis definidos 
para seu quadro de 

empregados.

7,76% 37,67% 20,78% 27,98% 5,82%

Legenda: D.T. – Discordo Totalmente; D. – Discordo; I. – Indiferente; 
C. – Concordo; C.T. – Concordo Totalmente

Fonte: dados da Pesquisa (2020).
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De acordo com os dados da Tabela 1, referentes ao grau 
de concordância dos empregados da empresa em relação ao 
papel principal da organização, foi possível observar que o 
grau de consistência obtido por meio do coeficiente alpha de 
Cronbach mostrou-se adequado, indicando boa consistência 
do constructo. Tendo isso em vista, é possível observar que, 
dos cinco indicadores que compõem o constructo, dois não 
alcançaram níveis elevados de concordância: “A empresa 
conseguiu definir formalmente as funções, as competências 
e as responsabilidades da sua estrutura organizacional e dos 
arranjos institucionais” e “A empresa realiza, efetivamente, as 
funções e os papéis definidos para seu quadro de empregados”. 
Em relação ao primeiro, é possível verificar que a discordância 
(somando os dois itens) chega próxima de 37%, indicando que, 
para mais de um terço dos participantes do estudo, a empresa 
ainda não conseguiu definir formalmente funções, responsa-
bilidades e competências na estrutura organizacional. Por sua 
vez, o segundo item apresentou nível de discordância ainda 
maior, alcançando mais de 45% dos respondentes, indicando 
discordância em relação aos papéis desempenhados em relação 
aos papéis definidos para o quadro de empregados.

A indefinição das funções percebidas pelos respondentes 
na referida organização está em desacordo com o que sugere o 
TCU (2014) para a prática de governança corporativa. Segundo 
o estudo citado, faz-se necessário que as funções estejam 
identificadas de modo, por exemplo, que o poder decisório não 
esteja concentrado em uma única instância, e, também, pode-se 
acrescentar que a definição é importante para identificar erros 
e oportunidades de melhorias no processo, como cobrar respon-
sabilidades dos envolvidos e estabelecer limites de atuação. Com 
a clareza quanto às atribuições e competências das funções, 
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segundo Vieira e Barreto (2019), é possível identificar conheci-
mentos, habilidades e experiências necessárias para a realização 
das atividades. Além do mais, na política de gestão de pessoas, 
é possível desenvolver capacidades das pessoas responsáveis pela 
governança e avaliar o seu desempenho e o do grupo. 

Por sua vez, a Tabela 2, apresenta os dados relacionados 
à categoria do Processo de decisão e gestão de riscos. Assim, 
os dados também indicaram elevado índice de consistência do 
constructo, alcançando alpha de conbach de 0,905 segundo os 
padrões estabelecidos na literatura (HAIR JR et al., 2009).
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Tabela 2 – Percepção sobre Processo de Decisão e Gestão de Riscos

Categoria Variável D.T. D. I. C. C.T. Alpha de 
Cronbach

Processo 
de Decisão 
e Gestão de 

Riscos

Considero que as tomadas de 
decisões são embasadas em 
informações de qualidade, e 
sempre gera diminuição de 

riscos.

8,31% 31,86% 19,11% 32,96% 7,76%

0,905

A empresa tem, e usa 
muito bem, estruturas de 

aconselhamento, apoio 
e informação, reduzindo 

sobremaneira falhas e erros 
de gestão.

10,80% 34,07% 23,27% 27,70% 4,16%

A empresa implementa 
controles internos 

fundamentados na gestão 
de risco, que privilegia 
ações estratégicas de 

prevenção antes de processos 
sancionadores/punitivos/

outros

8,31% 29,64% 24,65% 31,30% 6,09%

Existe um sistema eficaz 
de gestão de risco em plena 

operação na empresa.
9,70% 33,52% 30,47% 21,05% 5,26%

É nítido que a empresa 
mantém processo decisório 
orientado pelas evidências, 

pela conformidade legal, 
pela qualidade regulatória, 

pela desburocratização e 
pelo apoio à participação da 

sociedade.

8,59% 28,81% 26,04% 28,53% 8,03%
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Categoria Variável D.T. D. I. C. C.T. Alpha de 
Cronbach

A empresa trata a questão do 
risco como uma ferramenta 
de gestão e monitoramento 
de riscos no que diz respeito 

ao alcance de objetivos 
não dirigidos apenas para 

riscos de origem financeira 
ou vinculados a resultados 

escriturais e contábeis

6,37% 23,27% 37,67% 25,48% 7,20%

O papel do controle interno 
é reconhecido na empresa 
como um instrumento de 
gerenciamento de riscos 

indispensável à governança 
corporativa

5,54% 23,27% 24,38% 37,12% 9,70%

Legenda: D.T. – Discordo Totalmente; D. – Discordo; I. – 
Indiferente; C. – Concordo; C.T. – Concordo Totalmente

Fonte: dados da Pesquisa (2020).

Analisando os indicadores relacionados aos processos de 
decisão e gestão de riscos na Tabela 2, é possível observar mais 
dispersão de opinião por parte dos respondentes. A variável com 
o maior índice de concordância relacionou-se à percepção de que 
o papel do controle interno é reconhecido como um instrumento 
de gerenciamento de riscos indispensável à governança corpo-
rativa. A percepção de concordância com esse indicador pode 
refletir uma sensação de que os mecanismos de controle interno 
atuam para auxiliar na gestão de riscos. De acordo com os resul-
tados, nenhum outro indicador apresentou nível de concordância 
igual ou superior a 40%, indicando que, para os respondentes, 
ainda há um significativo caminho a ser percorrido no sentido 
de implementar e/ou comunicar de maneira mais efetiva as 
ferramentas de gestão de riscos utilizadas.

Processo 
de Decisão 
e Gestão de 

Riscos
0,905
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Esses mecanismos de controle, conforme o TCU (2014), 
estabelecem atividades, planos, métodos, indicadores e 
procedimentos para assegurar a conformidade das ações 
com as normas estabelecidas. O risco inerente, ou seja, o risco 
intrínseco à atividade, sempre existirá. Contudo, a organização 
precisa gerenciar os riscos para um nível aceitável para a orga-
nização e as partes interessadas, alinhados com boas práticas, 
estratégia organizacional e desempenho global. Ainda segundo 
o referencial básico da governança do TCU, cabe aos órgãos 
de governança (alta administração) assegurar a existência e o 
monitoramento de um sistema de controle interno. As infor-
mações geradas no processo devem servir para aprimorar o 
processo decisório. 

A percepção de transparência foi um dos elementos 
investigados na pesquisa, conforme dados apresentados na 
Tabela 3. Os resultados encontrados evidenciam que as variáveis 
que compõem o constructo apresentam consistência adequada 
com resultado igual a 0,846 (HAIR JR et al., 2009).
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Tabela 3 – Percepção de Transparência

Categoria Variável D.T. D. I. C. C.T. Alpha de 
Cronbach

Transparência

É comum a Alta Gestão 
(Diretoria Colegiada) 

prestar contas e 
envolver efetivamente 
as partes interessadas.

21,05% 33,52% 24,10% 16,90% 4,43%

0,846

A empresa toma ações 
ativas e planejadas 

para dialogar e 
prestar contas à 

sociedade, bem como 
engajar, efetivamente, 
organizações parceiras 
e partes interessadas.

8,59% 28,25% 26,59% 29,36% 7,20%

A empresa promove 
a comunicação 

aberta, voluntária 
e transparente das 

atividades e dos 
resultados da Estatal, 

de maneira a fortalecer 
o acesso público à 

informação.

6,09% 24,65% 18,84% 39,06% 11,36%

A empresa é rigorosa 
e transparente sobre a 
forma como as decisões 

são tomadas.

17,17% 33,80% 23,27% 20,22% 5,54%

Costumo acompanhar 
atentamente as 

Atas das Reuniões e 
Resoluções da Diretoria 

Colegiada

11,63% 14,40% 23,27% 36,57% 14,13%

Considero que as 
ações dos Gestores 

são sempre altamente 
transparentes.

17,73% 30,47% 28,25% 18,84% 4,71%
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Categoria Variável D.T. D. I. C. C.T. Alpha de 
Cronbach

Considero que as 
ações dos Gestores 

são sempre altamente 
transparentes.

17,73% 30,47% 28,25% 18,84% 4,71%

Existe o cuidado 
em informar aos 

quadros funcionais as 
recomendações da CGU 

e do TCU

17,17% 22,44% 19,67% 30,47% 10,25%

Acompanho 
sistematicamente as 

Atas do Comitê de 
Auditoria, Riscos, 
Conformidade e 

Controles

22,71% 26,87% 31,58% 16,62% 2,22%

Costumo acompanhar 
atentamente as 

Atas das Reuniões e 
Resoluções do Conselho 
de Administração e do 

Conselho Fiscal.

14,13% 22,16% 23,27% 28,81% 11,63%

Transparência 0,846

Legenda: D.T. – Discordo Totalmente; D. – Discordo; I. – 
Indiferente; C. – Concordo; C.T. – Concordo Totalmente

Fonte: dados da Pesquisa (2020).

Dentre os indicadores que têm relação com o grau de 
concordância obtidos no contexto da Categoria Transparência, 
destacam-se: (1) “A empresa promove a comunicação aberta, 
voluntária e transparente das atividades e dos resultados da 
Estatal, de maneira a fortalecer o acesso público à informação” 
e (2) “Costumo acompanhar atentamente as Atas das Reuniões 
e Resoluções da Diretoria Colegiada” ambos com mais de 50% 
de concordância entre os respondentes. Os resultados indicam 
que há tendência a concordar que a comunicação da empresa 
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tem o intuito de promover acesso público à informação, o que 
é significativamente relevante no contexto de atuação de uma 
empresa estatal. De maneira complementar, essa percepção é 
seguida de um acompanhamento das atas da Alta Gestão da 
empresa, indicando que os próprios funcionários monitoram 
o processo de tomada de decisão da empresa.

Há de se destacar que algumas variáveis apresentaram 
percepções de discordância de maneira predominante. 
A primeira delas somou 54,57% nos indicadores de discordância 
e se relacionou à prestação de contas e ao envolvimento das 
partes interessadas pela Alta Gestão (Diretoria Colegiada). 
Assim, há predomínio de percepção de que a Alta Gestão poderia 
atuar no sentido de possibilitar mais envolvimento e prestação 
de contas para as partes interessadas nos processos decisórios.

A segunda variável que também alcançou predomínio 
de discordância totalizou 50,97% e pode apresentar relação 
com a primeira, visto que aborda o rigor e a transparência 
sobre a forma como as decisões são tomadas na empresa. 
A terceira variável, com predomínio de discordância eviden-
ciada na Tabela 3, alcançou 48,2% e, novamente, relaciona-se 
com questões de transparência. Na visão dos respondentes, 
discorda-se que as ações dos gestores são sempre transparentes, 
o que indica que parcela relevante dos empregados públicos que 
participou do estudo acredita que falta mais transparência por 
parte dos gestores.

A comunicação nesse contexto é muito mais do que 
prestar informações às partes interessadas e está diretamente 
relacionada à transparência, um dos pilares da governança. 
Ela atua na construção de um ambiente de confiança entre os 
envolvidos, englobando não apenas questões de desempenho 
econômico-financeiro mas também todos os aspectos que 
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agregam valor ao negócio. A percepção de discordância dos 
respondentes quanto à clareza da comunicação e transparência 
da alta administração é preocupante, pois, como ressaltam 
Vieira e Barreto (2019, p. 48), “é preciso que seja estabelecido 
um compromisso explícito com a transparência de todas as 
atividades da agência pública (excetuando unicamente as 
informações legitimamente confidenciais)”. 

A comunicação efetiva com as partes interessadas está 
atrelada também ao processo de gestão de riscos ao permitir 
que os envolvidos compreendam os fundamentos do processo 
decisório, identifiquem riscos envolvidos e reflitam sobre 
oportunidades de melhoria. Conforme o TCU (2014), o papel da 
alta administração é essencial na comunicação, uma vez que 
ela define diretrizes para abertura dos dados, divulgação das 
informações e estratégias a ser adotadas de transmissão das 
informações aos stakeholders. 

Por sua vez, a quarta e última variável com percepção 
dominante de discordância sobre aspectos de transpa-
rência, somando 49,58%, indica que os funcionários que 
participaram da pesquisa não acompanham de maneira 
sistemática as atas do Comitê de Auditoria. Dessa forma, 
ao mesmo tempo que os empregados indicam discordância 
com aspectos de transparência por parte da organização, 
evidenciam não acompanhar de maneira sistemática as atas 
decorrentes de outras instâncias internas  de governança. 
Esse cenário aponta a necessidade de aperfeiçoamento dos 
canais de comunicação entre gestores e empregados.
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Tabela 4 – Avaliação da Ação Organizacional

Categoria Variável D.T. D. I. C. C.T. Alpha de 
Cronbach

Avaliação 
da Ação 

Organizacional

Sempre ouço 
das pessoas 

que trabalham 
comigo a palavra 

governança.

34,63% 32,13% 15,24% 14,96% 3,05%

0,765

A alta 
administração 

(Diretoria 
Colegiada) da 

empresa se 
comporta de 

maneira exemplar, 
promovendo, 
sustentando e 
garantindo a 

efetividade da 
governança.

13,57% 25,21% 32,96% 24,65% 3,60%

Sempre existe a 
preocupação de 
que os usuários 

recebem um 
serviço de alta 

qualidade, ofertado 
pela empresa.

8,59% 19,39% 17,73% 40,44% 13,85%

A empresa promove 
a formação 

permanente 
do seu corpo 

diretivo (Diretoria 
Colegiada).

14,13% 17,73% 49,31% 15,79% 3,05%

Legenda: D.T. – Discordo Totalmente; D. – Discordo; I. – 
Indiferente; C. – Concordo; C.T. – Concordo Totalmente

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).
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A Tabela 4, por sua vez, trata da percepção dos funcioná-
rios sobre a avaliação da ação organizacional, com destaque para 
duas variáveis, das quais uma obteve percepção majoritária de 
discordância e outra com percepção de concordância. A primeira, 
voltada a identificar se o funcionário ouvia de outras pessoas 
do trabalho a palavra “governança” com frequência, indicou 
discordância total de 66,67%. Ao analisar a distribuição de posi-
cionamento dos demais respondentes, é possível verificar que 
tanto os níveis de concordância parcial quanto total apresentam 
baixa adesão, indicando, de maneira geral, que os funcionários 
discutem pouco sobre o tema, ou atribuem pouco uso ao termo 
governança em conversas realizadas sobre a organização.

A segunda variável destacada diz respeito à concordância 
de que “sempre existe a preocupação de que os usuários 
recebem um serviço de alta qualidade, ofertado pela empresa”, 
somando concordância de 54,29%. Isso indica que mais da 
metade dos respondentes conseguem identificar nas ações da 
empresa uma forte preocupação com a qualidade dos serviços 
ofertados aos usuários. A geração de resultados organizacionais 
esperados decorre de um conjunto de atributos ofertado pelos 
serviços/produtos à sociedade e percebido como de qualidade, 
estando em consonância com o planejamento estratégico e em 
harmonia com a relação gestão/governança corporativa, como 
uma dinâmica que tem como pano de fundo a busca pelo que 
Clapham e Cooper (2005) denominam de respeito aos valores 
organizacionais. 

A próxima categoria analisada é o Desenho 
Institucionalidade funcional, que pode ser vista na Tabela 5.
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Tabela 5 – Percepção do Desenho e Institucionalidade Funcional

Categoria Variável D.T. D. I. C. C.T. Alpha de 
Cronbach

Desenho e 
Institucionalidade 

Funcional

São claras todas as 
relações entre os 
membros da alta 
administração 
da empresa e a 

sociedade.

12,47% 30,19% 32,41% 19,67% 5,26%

0,613

As funções da 
empresa e as 

responsabilidades 
da alta 

administração 
e dos gestores 

estão claramente 
definidas, assim 

como existem 
mecanismos que 

sistematicamente 
possibilitam a 

confirmação do 
seu cumprimento.

9,42% 27,15% 23,27% 32,41% 7,76%

Conheço todos 
os canais de 

denúncias internos 
e externos à 
empresa, os 
quais utilizo 
se considerar 
necessário.

6,93% 15,24% 19,67% 41,55% 16,62%

Legenda: D.T. – Discordo Totalmente; D. – Discordo; I. – Indiferente; 
C. – Concordo; C.T. – Concordo Totalmente

Fonte: dados da Pesquisa (2020).
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O constructo relacionado à percepção do desenho e 
da institucionalidade funcional é o primeiro a apresentar 
coeficiente Alpha de Cronbach abaixo de 0,7, conforme é possível 
verificar na Tabela 5. Tendo isso em vista, o constructo 
demonstra que sua consistência interna é inferior aos demais 
constructos até então analisados. Segundo a concepção de Hair 
Jr. et al. (2009), ainda assim, é possível sua utilização em escala 
com abordagem exploratória, como o caso em tela.

Ademais, a Tabela 5 apresenta a distribuição da percepção 
de concordância ao longo de três variáveis. É possível verificar 
concentrações de posicionamentos nos extremos da escala, 
evidenciando que as variáveis possuem mais destaque nos itens 
intermediários. No entanto, a variável relacionada ao conheci-
mento dos empregados públicos sobre os canais de denúncias 
internos e externos da empresa apresentaram tendência de 
concordância que somou 58,17%. Há de se destacar que o posi-
cionamento dos empregados investigados indica que, em caso 
de necessidade para realizar denúncias, os respectivos canais 
seriam utilizados.

A postura percebida pelos respondentes parece indicar 
que a organização está em sintonia com o que preconiza Brasil 
(2016), em seu art. 9º, que traz a obrigatoriedade da disponibili-
zação de canais de denúncias que possibilitem o recebimento de 
denúncias internas e externas relativas ao descumprimento do 
código de conduta e da integridade e de outras normas internas 
éticas e obrigacionais. Além disso, indica a existência de meca-
nismos de proteção contra retaliações a pessoas que utilizarem 
do canal, uma vez que não foram identificadas resistências de 
uso em caso de necessidade. 
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Tabela 6 – Percepção da relação com stakeholders

Categoria Variável D.T. D. I. C. C.T. Alpha de 
Cronbach

Relação com 
stakeholders

A empresa 
consegue articular 

instituições 
e coordenar 

processos para 
melhorar a 

integração entre 
os diferentes níveis 
e esferas do setor 
público, com vista 
a gerar, preservar 

e entregar o 
valor público à 

sociedade.

7,20% 20,22% 27,70% 35,46% 9,42%

0,509

Acompanho 
sistematicamente 
as determinações 

da Comissão 
interministerial 
de governança 

corporativa e de 
administração 

de participações 
societárias da 
união (CGPAR).

22,71% 24,93% 30,75% 18,56% 3,05%

Legenda: D.T. – Discordo Totalmente; D. – Discordo; I. – 
Indiferente; C. – Concordo; C.T. – Concordo Totalmente

Fonte: dados da Pesquisa (2020).

No que diz respeito à percepção da relação com os stake-
holders, o número de escalas que compuseram o constructo foi 
apenas duas, o que pode ter provocado resultados negativos na 
consistência interna do constructo que, conforme é possível 
observar na Tabela 6, alcançou Alpha de Cronbach de 0,509, indi-
cando a necessidade de revisão (HAIR JR et al., 2009).
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A primeira variável, relacionada à articulação de insti-
tuições e coordenação de processos para melhorar a integração 
com diferentes níveis e esferas do setor público, apresentou 
leve tendência de concordância, o que pode indicar que os 
funcionários ainda não conseguem visualizar, de maneira clara, 
a atuação da organização nesses processos de articulação e 
coordenação com os demais setores públicos.

A articulação de instituições e coordenação de processos 
melhorando a integração entre os diferentes níveis e esferas do 
setor público é um papel organizacional importante, especial-
mente no setor público. Nesse setor, existem múltiplos atores 
políticos, administrativos, econômicos e sociais e, de acordo 
com o TCU (2014, p. 55), é importante manter “a coerência e o 
alinhamento de estratégias e objetivos entre as organizações 
envolvidas; institucionalizar mecanismos de comunicação, 
colaboração e articulação entre os atores envolvidos; e regular 
as operações”. Cada ator envolvido tem objetivos e visões de 
mundo distintas e luta para perseguir seus interesses. A efeti-
vação da governança, com a articulação das múltiplas partes, 
pode auxiliar no alcance da estratégia organizacional e na 
maximização de benefícios para os stakeholders. 

Por sua vez, a variável relacionada ao acompanhamento 
sistemático, por parte dos funcionários, das determinações 
da Comissão Interministerial de Governança Corporativa 
e de Administração de Participações Societárias da União 
(CGPAR) apresenta tendência de discordância, ou seja, de baixo 
acompanhamento. O resultado é de apenas 3,05%, indicando 
concordância total com a afirmação da variável.

A Tabela 7 contempla as variáveis do constructo voltadas 
a identificar a percepção dos empregados públicos sobre o perfil 
de atuação da gestão e da alta gestão da estatal. Esse constructo 
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voltou a assumir consistência interna adequada, alcançando um 
Alpha de Cronbach de 0,885 (HAIR JR et al., 2009).

Tabela 7 – Percepção do perfil do corpo da gestão e alta gestão

Categoria Variável D.T. D. I. C. C.T. Alpha de 
Cronbach

Perfil do 
Corpo da 

Gestão 
e Alta 
Gestão

É comum a média gestão 
(gerentes/encarregados/

superintendentes) prestar contas 
e envolver efetivamente as partes 

interessadas.

18,28% 24,65% 19,11% 31,30% 6,65%

0,885

A empresa certifica-se de que 
os agentes (gestores) tenham as 

habilidades, os conhecimentos e a 
experiência necessários para um 

excelente desempenho.

27,98% 30,75% 15,79% 19,94% 5,54%

A empresa, por meio da alta 
Administração (Diretoria 

Colegiada), constrói formas para 
incorporar padrões elevados 
de conduta para orientar o 

comportamento dos empregados, 
em consonância com as funções 
e as atribuições de cada agente 

público.

11,91% 27,42% 26,32% 29,09% 5,26%

A empresa assegura um canal 
de comunicação em mão dupla 

entre os empregados e a Diretoria 
Colegiada/o Conselho de 

Administração.

24,65% 30,75% 23,27% 16,62% 4,71%

A empresa assegura um canal de 
comunicação em mão dupla entre 
os empregados e a média gestão.

13,85% 23,27% 19,94% 31,86% 11,08%

Há necessária liberdade de ação, 
conjugada ao dever de prestar 

contas e à responsabilidade por 
desempenho dos empregados por 

seus atos.

8,31% 21,88% 24,93% 35,46% 9,42%

Legenda: D.T. – Discordo Totalmente; D. – Discordo; I. – Indiferente; 
C. – Concordo; C.T. – Concordo Totalmente

Fonte: dados da Pesquisa (2020).
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Entre as seis variáveis analisadas que compõem o 
constructo, duas apresentaram tendência de discordância 
que ultrapassaram 50%. A primeira delas indica que os 
funcionários discordam de que a empresa certifica-se de que 
os gestores tenham as habilidades, os conhecimentos e a expe-
riência necessários para realizar um desempenho excelente. 
A segunda variável a apresentar tendência de discordância 
refere-se à percepção de que a maioria dos funcionários não 
acredita que a empresa assegura um canal de comunicação 
em mão dupla entre os empregados, a diretoria executiva e o 
conselho da empresa.

Tendo em vista os dados apresentados na Tabela 7, 
verifica-se que, para a maioria dos empregados, ainda existem 
entraves no processo de comunicação com as instâncias mais 
elevadas da organização, havendo, ainda, desconfiança sobre 
as competências dos gestores para ocupar cargos na estrutura 
da empresa. Isso passa pelo mecanismo de ascensão funcional 
em cargos de gestão que não deve ser objetivo e meritocrático, 
destoando da gestão suportada em resultados, com base em 
uma perspectiva de responsabilidade versus prestação de 
contas. Cabe ainda tratar de forma amadurecida a comunicação 
em mão dupla entre empregados, diretoria e conselho (níveis 
estratégicos), como apontaram, sobre a dimensão gestão, 
os autores Motta, Silveira e Borges (2006). 

Seguindo a análise, a Tabela 8, a seguir, discute os dados 
da categoria Planejamento e Desempenho, que é uma das norte-
adoras da gestão e da governança, no contexto organizacional.
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Tabela 8 – Percepção sobre Planejamento e Desempenho

Categoria Variável D.T. D. I. C. C.T. Alpha de 
Cronbach

Planejamento 
e 

Desempenho

A empresa pratica a 
responsabilização junto aos 

empregados/gestores quando 
é necessária, isso de forma 

proativa.

8,31% 26,04% 20,50% 35,73% 9,42%

0,871

A empresa desenvolve a 
capacidade de pessoas com 

responsabilidades e avalia o seu 
desempenho, como indivíduos e 

como grupo.

20,22% 29,09% 20,78% 23,55% 6,37%

A empresa monitora o 
desempenho e avalia a 

concepção, a implementação e 
os resultados das políticas e das 

ações prioritárias para assegurar 
que as diretrizes estratégicas 

sejam respeitadas.

13,30% 23,82% 24,10% 31,86% 6,93%

A alta administração da 
empresa (diretoria colegiada) 
envida esforços contínuos de 
capacitação, disponibilização 

das ferramentas adequadas da 
facilitação de aprendizagem 

e do desenvolvimento de 
conhecimento organizacional.

16,62% 27,15% 28,25% 22,44% 5,54%

Sinto que o desempenho da 
empresa melhorou muito após a 
implementação da governança 

corporativa, decorrente da Lei nº 
13.303/2016.

6,93% 14,13% 36,01% 31,58% 11,36%

O planejamento estratégico 
da empresa está em plena 

consonância com a governança 
corporativa.

6,09% 14,96% 37,12% 34,35% 7,48%

Legenda: D.T. – Discordo Totalmente; D. – Discordo; I. – Indiferente; 
C. – Concordo; C.T. – Concordo Totalmente

Fonte: dados da Pesquisa (2020).
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De acordo com os dados da Tabela 8, é possível verificar 
que o constructo de planejamento e desempenho obteve 
nível de consistência interna adequada (HAIR JR et al., 2009), 
mas nenhuma das variáveis apresentou percepção concentrada 
nas regiões de discordância ou concordância com os itens da 
escala. Ademais, a ausência de concentração nos extremos da 
escala evidencia um posicionamento sem predomínio claro em 
relação às variáveis que compõem o constructo. Apenas uma 
variável obteve percepção próxima a 50% de discordância com 
somatório igual a 49,31% relacionada à percepção de a empresa 
desenvolver a capacidade de pessoas com responsabilidades e 
avaliar o seu desempenho, como indivíduos e como grupo.

A percepção de discordância acima está atrelada 
diretamente à função organizacional de gestão de pessoas. 
Foi destacada anteriormente a importância da definição clara 
de papéis e funções como forma, entre outras ações, de iden-
tificar conhecimento, habilidades e experiências necessárias 
para o desenvolvimento das pessoas. 

O modelo de gestão com foco no cidadão também foi 
um dos constructos analisados que alcançou resultado de 
consistência interna adequada, com 0,832, conforme é possível 
verificar na Tabela 9 (HAIR JR et al., 2009).
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Tabela 9 – Percepção sobre o modelo de gestão com foco no cidadão

Categoria Variável D.T. D. I. C. C.T. Alpha de 
Cronbach

Modelo 
de Gestão 
com Foco 

no Cidadão

A empresa sempre focaliza 
ações de formação/

qualificação para o quadro 
funcional sobre os temas 

governança corporativa, riscos, 
transparência, entre outros, 

ligados a esses assuntos.

21,88% 35,46% 19,94% 18,84% 3,88%

0,832

A empresa promove a 
simplificação administrativa e a 

modernização da gestão
14,40% 26,59% 21,05% 32,69% 5,26%

A empresa possibilita a 
integração dos serviços 

públicos, especialmente aqueles 
prestados por meio eletrônico, 

facilitando a vida do seu cliente.

8,03% 18,84% 20,50% 43,49% 9,14%

A empresa direciona ações 
para a busca de resultados 

para a sociedade, encontrando 
soluções tempestivas e 

inovadoras para lidar com a 
limitação de recursos e com as 

mudanças de prioridades.

8,59% 19,94% 27,15% 37,40% 6,93%

Legenda: D.T. – Discordo Totalmente; D. – Discordo; I. – Indiferente; 
C. – Concordo; C.T. – Concordo Totalmente

Fonte: dados da Pesquisa (2020).

Do ponto de vista de discordância, a variável com mais 
destaque acumulou percepção de discordância de 57,34%, 
relacionada ao fato de a empresa sempre focalizar ações de 
formação/qualificação para o quadro funcional sobre os temas 
governança corporativa, riscos, transparência, entre outros, 
ligados a esses assuntos. Esse resultado pode indicar que, 
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na visão dos empregados, a empresa não fornece mecanismos 
de qualificação em volume necessário sobre temas relacionados 
à governança. Ao tratar o empregado público como envolvido 
no processo da governança, este ganha papel de destaque e, 
como tal, possibilita melhora no modelo de gestão, especial-
mente quando esse ator compreende, por meio de formação/
capacitação/qualificação, a relevância da governança como 
estratégia que deve ser vivida em todos os níveis organizacio-
nais (BENTON, 2016).

Por sua vez, a percepção de que a empresa possibilita 
a integração dos serviços públicos, especialmente aqueles 
prestados por meio eletrônico, facilitando a vida do seu cliente, 
obteve nível de concordância igual a 52,63%. Esse resultado pode 
indicar que os empregados acreditam que os serviços prestados 
de maneira eletrônica tornam a relação entre clientes e empresa 
mais fácil, o que, consequentemente, pode proporcionar melho-
rias na prestação dos serviços.

A última categoria da governança corporativa avaliada é 
a Normas e Condutas, como pode ser visualizado na Tabela 10.
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Tabela 10 – Percepção sobre as normas e condutas

Categoria Variável D.T. D. I. C. C.T. Alpha de 
Cronbach

Normas e 
Condutas

A empresa sempre 
revisa os atos 
normativos, 

pautando-se pelas 
boas práticas 
regulatórias e 

pela legitimidade, 
estabilidade e 
coerência do 

ordenamento jurídico, 
realizando consultas 
públicas sempre que 

conveniente.

4,16% 12,74% 13,85% 55,40% 13,85%

0,787

Conheço plenamente 
as ações de 
integridade 

executadas pela 
empresa.

10,25% 20,22% 34,35% 30,75% 4,43%

Tenho o costume de 
sempre ler sobre as 
normas da empresa 

para me manter 
atualizado.

3,32% 9,14% 13,85% 52,08% 21,61%

Conheço plenamente 
a Política de Gestão de 
Riscos, Conformidade 
e Controles Internos.

9,70% 26,04% 32,41% 28,25% 3,60%

Conheço bem todos 
os canais para 

sugestões e denúncias 
para resguardar a 

integridade da empresa, 
não me furto a usá-las 

se necessário for.

8,59% 13,85% 28,25% 34,90% 14,40%

Legenda: D.T. – Discordo Totalmente; D. – Discordo; I. – Indiferente; 
C. – Concordo; C.T. – Concordo Totalmente

Fonte: dados da Pesquisa (2020).
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Os dados da Tabela 10 apresentam a síntese de resultados 
do último constructo da pesquisa, voltado para identificar a 
percepção dos empregados públicos sobre normas e condutas 
na Estatal Federal. O referido constructo alcançou resultado de 
consistência adequado, com 0,787 para o Alpha de Cronbach (HAIR 
JR et al., 2009) e reuniu quatro variáveis, das quais nenhuma 
apresentou concentração nos itens de discordância da escala.

Entre as variáveis presentes no constructo, a primeira 
a apresentar nível de destaque relacionado à concordância 
dos empregados relacionou-se à percepção de que “a empresa 
sempre revisa os atos normativos, pautando-se pelas boas 
práticas regulatórias e pela legitimidade, estabilidade e 
coerência do ordenamento jurídico, realizando consultas 
públicas sempre que conveniente”, com somatório de concor-
dância igual a 69,25%.

Se, por um lado, dados anteriores evidenciaram certa 
discordância de comunicação com a alta gestão e com a indicação 
de profissionais para ocupar funções de gerência, por outro, os 
dados apresentados na Tabela 10 indicam que os funcionários 
têm concordância elevada com a atualização das normas e dos 
regulamentos, entendendo que isso tem ocorrido de maneira 
pautada por boas práticas. Essa proximidade com a dimensão 
normativa denota compromisso com o cumprimento de normas e 
regras, como campo de ação da organização, tendo esse status um 
direcionador para a manutenção de ações íntegras e de acordo 
com os padrões desejados, convergindo com os valores organi-
zacionais calcados em um sistema de governança corporativa de 
boa qualidade, implantado a partir da adoção de um conjunto 
boas práticas de governança corporativa, gerando vários benefí-
cios à empresa a fim de melhorar o seu desempenho a partir do 
aprimoramento da gestão (CRISÓSTOMO; GIRAO, 2019).
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Ainda no contexto das normas e dos regulamentos, 
a segunda variável a ser destacada diz respeito aos funcionários 
apresentarem concordância de 73,69% com a afirmação de 
que têm o costume de sempre ler sobre as normas da empresa 
para que se mantenham atualizados. Dessa forma, não apenas 
apresentam concordância com a atualização das normas mas 
também indicam acompanhar as mudanças de tal forma que o 
trabalho possa ser desenvolvido pautado pelas regulamentações 
estabelecidas na empresa.

Tendo em vista a caracterização geral apresentada nesta 
seção, depreende-se que os funcionários apresentam postura 
de questionamento em relação a alguns pontos envolvendo a 
comunicação com a alta gestão, indicação para cargos, treina-
mentos sobre governança, entre outros. No entanto, também 
se observa sério compromisso com o cumprimento de normas 
e regras e a percepção de que a atuação da organização está 
voltada para melhoria dos serviços disponibilizados para os 
usuários/sociedade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa teve como objetivo analisar a percepção 
dos empregados públicos (gestores e não gestores) da Estatal 
Federal quanto às implicações da implementação da gover-
nança corporativa em seu cotidiano organizacional. A referida 
organização vem implantando o planejamento estratégico nos 
últimos anos e se adequando ao cumprimento da Lei nº 13.303, 
de 30 de junho de 2016, no tocante ao amadurecimento da 
Política de Governança.
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A investigação foi baseada em um quadro teórico de 
referência e contendo aspectos legais, o que resultou na análise 
da percepção dos empregados em 10 categorias, a saber: o papel 
precípuo da organização, o processo de decisão e gestão de 
riscos, a transparência, a avaliação da ação organizacional, 
o desenho e a institucionalidade funcional, a relação com os 
stakeholders, o perfil do corpo da gestão e alta gestão, o plane-
jamento e o desempenho, o modelo de gestão com foco no 
cidadão, e, por fim, as normas e condutas. Na primeira categoria 
analisada – a do papel precípuo da organização –, identificou-se 
que é preciso melhorar a definição de funções, responsabili-
dades e competência na estatal investigada. A falta de clareza 
quanto aos papéis e responsabilidades pode atrapalhar tanto 
a implantação da governança corporativa quanto dificultar o 
controle das ações desenvolvidas. 

No caso da categoria processo de decisão e gestão de 
riscos, verifica-se que a percepção é a de que se trata de um 
elemento relevante na governança, estando condizente com 
a gestão do controle interno como um caminho para geren-
ciar riscos na organização. Uma consideração diz respeito à 
categoria transparência, que apresentou a necessidade de que 
a alta gestão possa possibilitar um maior envolvimento das 
partes interessadas (empregados, por exemplo) em processos 
decisórios. No entanto, isso cabe reflexão quando se trata de 
competências regimentais e estatutárias, em que estão defi-
nidos os papéis institucionais dos atores internos. Um aspecto 
que merece destaque é a constatação de que as ações dos 
gestores devem ser mais transparentes, isso, de forma geral, 
independentemente de instância decisória.

Nesse ínterim, quando se analisa a categoria avaliação da 
ação organizacional, pondere-se a questão de deixar incutido 
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nas práticas organizacionais a obrigação de ofertar serviços 
de qualidade à sociedade, como uma linha mestra da gestão, 
já que esta retroalimenta o planejamento e atende o que se 
espera quando a máxima é aperfeiçoar o desempenho da Estatal. 
Já no constructo relacionado à percepção do desenho e da 
institucionalidade funcional, foi verificado que os empregados 
públicos demonstraram conhecimento dos canais de denúncia, 
internos e externos, existentes, bem como a disposição dos 
respondentes em utilizá-los, caso necessário, reconhecendo os 
mecanismos de proteção contra retaliações existentes.

No que diz respeito à percepção da relação com os 
stakeholders, foi identificado que a atuação da organização nos 
processos de articulação e coordenação com demais setores 
públicos precisa ser melhorada, bem como o acompanhamento 
dos funcionários das determinações da CGPAR.

Quanto à categoria perfil do corpo da gestão e alta gestão, 
os dados revelam que a investidura nessas funções nem sempre 
pondera habilidades e competências para o exercício de gestão. 
Além disso, existe uma parcela de respondentes que se mostra 
indiferente quanto a uma eventual melhoria dos resultados da 
Estatal após a institucionalização da Lei nº 13.3030/2016.

Quanto ao planejamento e desempenho, merece 
destaque a necessidade de se ampliar a forma de como se 
avalia o desempenho dos empregados e de grupos de trabalho. 
Isso precisa ser equacionado, pois, para haver evolução orga-
nizacional, a dinâmica de desempenho deve estar atrelada aos 
objetivos/metas da estratégia de curto, médio e longo prazo. 
Para cerca de 42%, não há concordância, ainda que o plane-
jamento estratégico da empresa esteja em plena consonância 
com a governança corporativa.
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A maioria dos empregados investigados conhece a 
Lei das Estatais, no entanto, ainda existe uma parcela de 
empregados com função de gestão que desconhece o referido 
normativo. A governança corporativa exige uma proximidade 
com a avaliação de resultados, e isso precede a relevância 
do planejamento estratégico, o que, no estudo, apesar de 
existir na Estatal, mais da metade dos investigados conhecem 
parcialmente o plano de longo prazo da empresa. Cabe um 
apontamento quanto à necessidade de a gestão da Estatal 
possibilitar mais proximidade com o tema governança corpo-
rativa entre os empregados públicos, por meio de mecanismos 
de formação interna ou qualificação por meio de parcerias 
externas. Isso se tornou evidente na categoria modelo de 
gestão com foco no cidadão.

Quanto à percepção dos empregados públicos sobre 
normas e condutas na Estatal Federal, os resultados mostraram 
que os funcionários têm concordância elevada com a atua-
lização das normas e dos regulamentos pela organização. 
Do ponto de vista individual, os dados também demonstraram 
que os empregados, de forma habitual, atualizam-se sobre as 
mudanças no seu trabalho.

Em relação aos estudos futuros, sugerem-se algumas 
possibilidades. A primeira é que se averigue se existem 
diferenças de percepção da governança corporativa entre 
gestores e não gestores de organizações públicas. A segunda 
trata de analisar as implicações das políticas de governança no 
consciente dos empregados públicos na perspectiva de compor-
tamentos convergentes com o arcabouço conceitual da gestão 
da integridade pública.



250

GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL 

GOVERNANÇA EM UMA ESTATAL FEDERAL: 
a percepção das implicações no cotidiano organizacional pelos empregados públicos 

Richard Medeiros de Araújo - Alba de Oliveira Barbosa Lopes
Thiago Cavalcante Nascimento - Thiago Ferreira Dias

REFERÊNCIAS 

ALBUQUERQUE FILHO, J. B.; MACHADO-DA-SILVA, C. L. 
Práticas organizacionais e estrutura de relações no campo do 
desenvolvimento metropolitano. Revista de Administração 
Contemporânea, Curituba, v. 13, n. 4, p. 626-646, out./dez. 2009. 

ALMEIDA, Flávia Gribel de. Governança Corporativa no 
Brasil: criação de valor com base na gestão corporativa – um 
estudo de caso do setor de telecomunicações. 2001. Dissertação 
(Mestrado em Administração) – Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2001. 

BABBIE, Earl. Métodos de pesquisa survey. 
Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1999.

BARROS, Arthur do Nascimento Ferreira. Informações sobre 
o combate à corrupção e suas relações com os níveis de 
governança corporativa: um estudo sob a ótica da hipocrisia 
organizacional. 2019. Dissertação (Mestrado em Ciências 
Contábeis) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2019. 

BENTON, R. A. Corporate governance and nested authority: 
cohesive network structure, actor-driven mechanisms, and the 
balance of power in american corporations. American Journal of 
Sociology, [S. l.], v. 122, n. 3, p. 661–713, 2016. DOI: 10.1086/689397.



251

GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL 

GOVERNANÇA EM UMA ESTATAL FEDERAL: 
a percepção das implicações no cotidiano organizacional pelos empregados públicos 

Richard Medeiros de Araújo - Alba de Oliveira Barbosa Lopes
Thiago Cavalcante Nascimento - Thiago Ferreira Dias

BRASIL. Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017. 
Dispõe sobre a política de governança da administração 
pública federal direta, autárquica e fundacional. Brasília, 
DF: Presidência da República, [2017]. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/
Decreto/D9203.htm. Acesso em: 3 ago. 2020. 

BRASIL. Presidência da República. Secretaria-Geral. Subchefia 
para Assuntos Jurídicos. Lei nº 13.303, de 30 de junho de 
2016. Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, 
da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, 
no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2016/lei/l13303.htm. Acesso em: 3 ago. 2020. 

BRONSTEIN, Michelle. Levantamento Bibliométrico: 
governança corporativa, teoria da agência e teoria dos 
stakeholders no campo da administração. Revista Cadernos 
De Negócios, Teresópolis, v. 1, n. 1, p. 24-45, 2020.  

CAMARGOS, Marcos Antônio de; BARBOSA, Francisco 
Vidal. A adoção de práticas diferenciadas de governança 
corporativa beneficia o acionista e aumenta a liquidez 
acionária? Evidências empíricas do mercado brasileiro. 
REGE, São Paulo, v. 17, n. 2, p. 189-208, abr./jun. 2010. 

CLAPHAM, Stephen E.; COOPER, Robert W. Factors of 
Employees’ Effective Voice in Corporate Governance. Journal of 
Management and Governance, [S. l.], v. 9, n. 3, p. 287–313, 2005.



252

GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL 

GOVERNANÇA EM UMA ESTATAL FEDERAL: 
a percepção das implicações no cotidiano organizacional pelos empregados públicos 

Richard Medeiros de Araújo - Alba de Oliveira Barbosa Lopes
Thiago Cavalcante Nascimento - Thiago Ferreira Dias

CRISÓSTOMO, V. L.; GIRÃO, A. M. C. Análise do 
compliance das empresas brasileiras às boas práticas 
de governança corporativa. Revista Ambiente 
Contábil, Natal, v. 11, n. 2, p. 40-64, jul./dez. 2019.

ERFURTH, Alfredo Ernesto; BEZERRA, Francisco Antônio. 
Gerenciamento de resultados nos diferentes níveis de governança 
corporativa. Base – Revista de Administração e Contabilidade 
da UNISINOS, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 32-42, jan./mar. 2013.

FÁVERO, L. P.; BELFIORE, P. Manual de análise de 
dados: estatística e modelagem multivariada com Excel, 
SPSS e Stata. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.

FONTES-FILHO, J. A governança corporativa em empresas 
estatais brasileiras frente à Lei de Responsabilidade 
das Estatais (Lei nº 13.303/2016). Revista do Serviço 
Público, Brasília, DF, v. 69, p. 209-238, dez. 2018.

HAIR JUNIOR., J. F.; BLACK, W. C.; BABIN, B. J. ANDERSON, 
R. E.; TATHAM, R. L. Análise multivariada de 
dados. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

HEDLUND, P. R.; ZALUSKI, F. C.; SIQUEIRA, C. S. de; SILVA, P. R. da; 
BRIZOLLA, M. M. B.; GOMES, C. M.; MUELLER, A. A. A Relação entre 
Governança Corporativa e Teoria da Agência no Gerenciamento 
de Conflitos. Gestão e Sociedade, [S. l.], v. 15, n. 41, p. 4144–4162, 
jan./abr. 2021. DOI: https://doi.org/10.21171/ges.v15i41.3383.



253

GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL 

GOVERNANÇA EM UMA ESTATAL FEDERAL: 
a percepção das implicações no cotidiano organizacional pelos empregados públicos 

Richard Medeiros de Araújo - Alba de Oliveira Barbosa Lopes
Thiago Cavalcante Nascimento - Thiago Ferreira Dias

KREUZBERG, F.; VICENTE, E. F. R. Para Onde Estamos 
Caminhando? Uma análise das pesquisas em governança 
corporativa. Revista de Administração Contemporânea, 
Rio de Janeiro, v. 23, n. 1, p. 43-66, 2018.

LANZANA, A, P. Relação entre disclosure e governança 
corporativa das empresas brasileiras. 2004. Dissertação 
(Mestrado em Administração) – Pós-Graduação em 
Administração, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. 

MARQUES, M. C. C. Aplicação dos princípios da governança 
corporativa ao sector público. Revista de Administração 
Contemporânea, Curitiba, v. 11, n. 2, p. 11- 26, abr./jun. 2007. 

MARTINEZ, A. L. Gerenciamento dos Resultados 
Contábeis: estudo empírico das companhias abertas 
brasileiras. 2001. Tese (Doutorado em Contabilidade e 
Controladoria) - Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. 

MATIAS-PEREIRA, José. A Governança Corporativa Aplicada no 
Setor Público Brasileiro. Administração Pública e Gestão Social, 
Viçosa, v. 2, n. 1, p. 109-134, jul. 2010. Disponível em: https://
periodicos.ufv.br/apgs/article/view/4015. Acesso em: 16 out. 2019. 

MOTTA, J. L. S.; SILVEIRA, A. M.; BORGES, L. F. X. Exemplo 
de modelo referencial de governança corporativa. Revista 
do BNDES, Rio de Janeiro, v. 13, n. 26, p. 191-222, 2006.



254

GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL 

GOVERNANÇA EM UMA ESTATAL FEDERAL: 
a percepção das implicações no cotidiano organizacional pelos empregados públicos 

Richard Medeiros de Araújo - Alba de Oliveira Barbosa Lopes
Thiago Cavalcante Nascimento - Thiago Ferreira Dias

NARITZA, A. Articulação entre o conceito de governança e 
as funções de planejamento e controle na gestão de políticas 
públicas. In: CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA, 
3., 2010, Brasília. Anais [...]. Brasília: CONSAD, 2010. 

NUNES, Felipe Bueno Xavier; ALMEIDA, Emerson Gervásio de. 
GOVERNANÇA CORPORATIVA: de sua gênese à Lei nº 13.303/2016. 
Humanidades e Tecnologia, [S. l.], v. 1, n. 19, p. 118-140, 2019. 

OLIVEIRA, Antonio Gonçalves de; PISA, Beatriz Jackiu. 
IGovP: índice de avaliação da governança pública - 
instrumento de planejamento do Estado e de controle 
social pelo cidadão. Revista de Administração Pública, 
Rio de Janeiro, v. 49, n. 5, p. 1263-1290, set./out. 2015. 

SAMPIERI; Roberto H.; COLLADO, Carlos F.; LUCIO, Maria del P. 
B. Metodologia de pesquisa. 5. ed. Porto Alegre: Penso, 2013.

SANDERS, KARIN; VAN EM MERIK, HETTY. Does Modern 
Organization and Governance Threat Solidarity? Journal of 
Management and Governance, [S. l.], v. 8, n. 4, p. 351–372, 2004.

SERPA, Selma Maria Hayakawa Cunha. Compreendendo 
os conceitos de governança para controlar – nota técnica 
Seaud 2/2013. Revista do Tribunal de Contas da União, 
Brasília, DF, v. 45, n. 127, p. 34-47, maio/ago, 2013. 

TCU – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Referencial 
básico de governança: aplicável a órgãos e entidades 
da administração pública. Brasília: TCU: Secretaria 
de Planejamento, Governança e Gestão, 2014. 



255

GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL 

GOVERNANÇA EM UMA ESTATAL FEDERAL: 
a percepção das implicações no cotidiano organizacional pelos empregados públicos 

Richard Medeiros de Araújo - Alba de Oliveira Barbosa Lopes
Thiago Cavalcante Nascimento - Thiago Ferreira Dias

VIEIRA, James Batista; BARRETO, Rodrigo Tavares de 
Souza. Governança, gestão de riscos e integridade. 
Brasília: Enap, 2019. Disponível em: https://
repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4281/1/5_Livro_
Governan%C3%A7a%20Gest%C3%A3o%20de%20Riscos%20
e%20Integridade.pdf. Acesso em: 1 set. 2021. 



PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 
E CONSÓRCIOS PÚBLICOS

Marconi Neves Macedo1

INTRODUÇÃO

Os estudos sobre a Administração Pública aprofundam-se 
no início do século XX, oferecendo perspectivas burocráticas – 
fundadas na hierarquização da cadeia de comando/execução e 
na distribuição de competências por meio da especialização das 
funções de cada órgão – como recurso para vencer os problemas 
trazidos pela condução patrimonialista dos órgãos estatais. 
Esse modelo foi amplamente preponderante na estruturação 
dos governos dos Estados em escala mundial durante o século 
XX, ocidentais ou orientais, até que, durante a década de 1980, 
os postulados do Consenso de Washington – no contexto do fim 
da Guerra Fria e da bipolarização político-econômica mundial 
– motivaram os Estados a considerarem e realizarem o incre-
mento de novas ferramentas de gestão ao modelo burocrático.

Surgiram, então, novas iniciativas direcionadas a 
promover uma melhor eficiência das atividades estatais, 

1 Advogado.  Mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. Doutor em Administração  pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte.  Docente do Departamento de Administração Pública e Gestão 
Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
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especialmente considerando os indicadores financeiros e 
orçamentários. Esse movimento ficou conhecido como reforma 
gerencial, alcançando escala mundial e, entre outras nume-
rosas vertentes, gerou um movimento de contratualização 
na gestão pública que pode ser observado tanto nas relações 
internas entre os órgãos estatais (de um mesmo governo ou 
de diferentes governos) como nas relações dos órgãos estatais 
com os organismos não estatais (sejam entidades do mercado 
ou do terceiro setor).

Como se poderia esperar, esse movimento alcançou o 
Estado brasileiro, na segunda metade da década de 1990, com 
a reforma promovida pelo governo da época. Isso gerou dois 
novos elementos no cenário de contratualização na gestão 
pública: as parcerias público-privadas (PPPs) e os consórcios 
públicos (CPs).

O objetivo do capítulo consiste, pois, em apresentar, nas 
próximas seções, o contexto de surgimento desses instrumentos, 
as suas regulamentações específicas (regime jurídico-norma-
tivo que enquadra a sua utilização pelos governos dos diversos 
entes federativos brasileiros), considerando o transcurso de 
pouco mais de 15 (quinze) anos das suas respectivas regulamen-
tações no cenário da Administração Pública brasileira; e dados 
numéricos globais sobre a sua utilização no cenário nacional, de 
modo a evidenciar o nível de acolhimento desses instrumentos 
pelas diversas instâncias administrativas brasileiras em face da 
sua realidade sociopolítico-econômica.
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O GERENCIALISMO NA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA E O SURGIMENTO DOS 
INSTRUMENTOS DE CONTRATUALIZAÇÃO

Para que se compreenda a origem dos instrumentos que 
constituem o objeto do presente trabalho, faz-se necessário 
apresentar as necessidades que provocaram o seu surgimento, 
bem como é útil conhecer o contexto em que isso ocorreu. Assim, 
é importante observar, inicialmente, que a crise fiscal ocorrida 
em escala mundial na década de 1980 provocou profundas modi-
ficações na estruturação dos modelos estatais, percebidas com 
mais clareza especialmente durante a década de 1990, na ocasião 
dos movimentos mundiais de reforma do Estado.

Nesse contexto, é importante ressaltar que a crise e a 
escala, mencionadas no parágrafo anterior, não contemplam 
apenas o mundo ocidental, mas incluem os países orientais. 
Embora os modelos político-econômicos sejam concorrentes, 
capitalismo no Ocidente e socialismo no Oriente, a dimensão 
administrativa também evidenciava, em ambas as realidades, 
as limitações das soluções oferecidas pelo modelo burocrático, 
de inspiração weberiana. Desse modo, percebe-se, no mesmo 
momento histórico, mas por caminhos diferentes, que o modelo 
burocrático de administração pública evidenciava sua insufi-
ciência para dar o adequado suporte às necessidades sentidas 
pelas organizações estatais no sentido do atendimento às 
necessidades de suas populações. 

Isso ocorreu especialmente considerando que o desen-
volvimento tecnológico permitiu a agilização do processo 
produtivo, o que provocou uma pressão sobre o aparelho do 
Estado para que acompanhasse essa aceleração de ritmo nas 
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suas atividades. Essas pressões, de ordem administrativa, 
somaram-se às pressões políticas pelo aprofundamento das 
liberdades democráticas e econômicas buscando o controle da 
crise fiscal, guiado pela ideia da melhor eficiência na aplicação 
dos recursos públicos.

Do esforço feito pelos governos e suas equipes para 
incrementar o modelo estatal com soluções que permitissem o 
atendimento dessas demandas, surgiram importantes inicia-
tivas tanto no Ocidente como no Oriente que apresentavam 
convergência no sentido de obter a flexibilização do controle 
estatal sobre a economia e o compartilhamento com o setor 
privado do exercício de algumas atividades, ambos como tenta-
tivas de resposta à crise fiscal.

A ideia predominante à época era a de que as organiza-
ções do setor privado, embora também tivessem se apoiado 
no modelo burocrático para realizarem a sua estruturação 
décadas antes, haviam conseguido criar alternativas eficazes 
às suas limitações. Nesse sentido, houve um movimento de 
reforma das instituições estatais destinado a consolidar 
discursos e práticas oriundos das organizações privadas nas 
organizações públicas, especialmente focados no resultado, 
como alternativas de resposta às dificuldades apontadas nos 
parágrafos anteriores (SECCHI, 2009).

Vale registrar, entretanto, um mito que tem sido cada 
vez mais evidenciado e dissipado nos últimos anos: as orga-
nizações estatais, embora sejam organizacionalmente mais 
rígidas que as privadas, em razão da natureza do seu regime 
jurídico (KEINERT, 2000), não são letárgicas ou atrasadas. 
São apenas diferentes, e essa diferença pode compor uma 
simbiose benéfica para a sociedade. Enquanto a prospecção e a 
pesquisa de alto risco costumam não interessar às empresas em 
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razão das incertezas sobre o retorno do investimento em curto 
e médio prazo, o Estado é historicamente o grande responsável 
por investir nesses segmentos, assumindo riscos e criando 
mercados que, geralmente, são posteriormente enxergados 
e explorados – com sucesso e benefícios para a sociedade – 
pelo mercado (MAZZUCATO, 2014).

A partir dessa então nova perspectiva, surgiu, em adição 
à Administração Pública Burocrática, a Administração Pública 
Gerencial, respaldada em postulados orientados à eficiência e 
aferidos com base no cumprimento de metas, inspirada pelas 
soluções encontradas e desenvolvidas pela Administração de 
Empresas especialmente entre as décadas de 1960 e 1970, apesar 
de alguns escândalos de falência e corrupção ocorridos durante 
esse período no setor privado (ABRUCIO, 1997). Esse novo padrão 
governamental permitiu a ambientação de novos atores no 
cenário do estudo da Administração Pública para além das 
organizações estatais: as organizações não estatais, fossem elas 
do mercado ou do terceiro setor. Assim, restaram ampliados o 
campo de estudos, de modo a contemplar as relações entre esses 
diferentes tipos de organização; e os instrumentos utilizados 
por essas organizações para exercerem as suas atividades, 
que passaram a revelar propósitos compartilhados.

É nessa lógica que se desenvolve a perspectiva da contra-
tualização no ambiente da Administração Pública, como forma 
de unir órgãos públicos entre si e com organizações privadas 
do mercado e do terceiro setor. É importante observar que o 
efeito de autonomização desses entes organizacionais foi uma 
decorrência da lógica de flexibilização que marcou o gerencia-
lismo. Desse modo, os instrumentos naturalmente vocacionados 
a consignar avenças – os contratos –tornaram-se instrumentos 
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progressivamente importantes para a condução das atividades 
que materializam as políticas públicas sob a condução do Estado.

A contratualização na Administração Pública, por sua 
vez, não é um fenômeno simples, com apenas uma vertente, 
mas uma realidade que, pela necessidade emanada das 
demandas incidentes sobre o governo, passou a apresentar 
uma multiplicidade de vertentes. A contratualização, então, 
contempla desde a consignação de compromissos internos de 
diferentes unidades de um mesmo órgão público até a defi-
nição de responsabilidades recíprocas entre órgãos públicos e 
privados em face de uma política pública, obedecendo à lógica 
da indicação de metas e da aferição do seu cumprimento.

No Brasil, até meados da década de 1990, o cenário 
administrativo público era essencialmente burocrático, 
com numerosas situações de baixo desempenho e marcado 
por problemas fiscais crônicos, especialmente diante da 
instabilidade monetária que se desdobrava em significativa 
instabilidade econômica. Em resposta a essa situação e logo 
após a implantação do Plano Real (destinado a promover a 
estabilização monetária e ensejar a estabilidade econômica), 
na metade do ano de 1994, o governo do então Presidente 
Fernando Henrique Cardoso deu início, durante o ano de 1995, 
a um movimento de reforma administrativa no âmbito do poder 
executivo Federal. Esse movimento ganhou, inclusive, status 
ministerial: foi criado o Ministério da Administração Federal e 
da Reforma do Estado (MARE), cuja providência inicial mais rele-
vante foi apresentar um “Plano Diretor da Reforma do Estado” 
(PEDROSA; MAGDALENA, 2011).

Nesse documento, o Estado brasileiro posiciona-se 
sobre a possibilidade e a adequação da transferência: (a) de 
atividades da União Federal para os demais entes federativos, 
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fossem Estados Federados, Municípios ou o Distrito Federal; 
e (b) de determinadas atividades então realizadas por órgãos 
estatais para o setor público não estatal ou, mesmo, para o 
setor privado. Avançando nessa ideia, estabelece diretrizes 
organizacionais para a atribuição ao setor público não estatal 
da realização de atividades como as hospitalares; a formação 
educacional técnica e superior; a pesquisa; a gestão de biblio-
tecas e museus sob o controle de agências específicas; menciona 
ainda a transferência da execução de determinados serviços 
públicos às entidades do mercado (BRASIL, 1995). Esses ajustes 
implicam, em razão principalmente de disposições normativas 
constitucionais, o estabelecimento de novos tipos de relações 
entre os próprios órgãos estatais entre si e entre cada um deles e 
as organizações não estatais, sejam do setor público não estatal, 
sejam do setor privado.

Como era de se esperar, o mencionado Plano não foi 
integralmente executado, especialmente em razão dos naturais 
antagonismos políticos da estrutura do próprio poder executivo 
e também do Poder Legislativo que, diante da profundidade das 
mudanças normativas necessárias, precisou atuar em diversos 
momentos. Entretanto, algumas iniciativas por ele propostas 
foram bem-sucedidas, a exemplo do Programa Nacional de 
Desestatização, consignado na Lei nº 9.491, de 9 de setembro 
de 1997, que abriu espaço para a privatização da prestação de 
serviços públicos por concessionários privados, notadamente os 
serviços de abastecimento de energia elétrica e de telefonia fixa 
e móvel. Outro exemplo bem-sucedido de abertura de espaço 
para a contratualização foi a Emenda Constitucional nº 19, 
de 4 de junho de 1998, que permitia o uso desse instrumento na 
própria Administração Pública entre seus órgãos.



263

GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL 

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E CONSÓRCIOS PÚBLICOS
Marconi Neves Macedo

Mais adiante, em 2004, já no governo de Luís Inácio Lula 
da Silva – mas ainda no mesmo sentido das ideias postas pelo 
Plano de 1995 –, mais dois instrumentos foram postos à dispo-
sição da Administração Pública para a consecução dos seus 
objetivos, em uma atuação conjunta com o Poder Legislativo: 
as Parcerias Público-Privadas (PPPs), por meio da Lei nº 11.079, 
de 30 de dezembro de 2004; e os Consórcios Públicos (CPs), por 
meio da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005. Esses dois instru-
mentos serão os objetos de estudo das próximas seções, que se 
ocuparão em discutir seus conceitos, incluindo os seus respec-
tivos regimes jurídicos no Brasil e, em seguida, analisar as suas 
aplicabilidades no cenário nacional após decorridos mais de 15 
anos do seu surgimento.

AS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (PPPs)

Para compreender mais devidamente o estabelecimento 
das parcerias público-privadas no Brasil, é importante compre-
ender que elas não são uma ideia originada no Brasil, mas no 
Reino Unido. Isso ocorreu de acordo com o quadro de iniciativas 
de “modernização” da Administração Pública, inaugurado na 
década de 1980, com o intuito de reduzir a atuação direta do 
Estado em iniciativas econômicas, na perspectiva do neolibera-
lismo, e flexibilizar a gestão do ambiente público, na perspectiva 
da chamada nova gestão pública (PECI; SOBRAL, 2007).

É importante registrar que, na prática, essas dire-
trizes têm sido especialmente atrativas para países que 
enfrentam restrições financeiras decorrentes de desequilí-
brios fiscais, cenário em que surgiu o instrumento das PPPs. 
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Com a disponibilidade delas, é possível manter um equilíbrio 
entre a custosa postura estatal intervencionista e a arriscada 
ausência do Estado no cenário econômico. As PPPs, no seu 
sentido original, são entendidas de modo amplo, sendo caracte-
rizadas por qualquer tipo de trabalho em conjunto, consensual, 
longo e flexível, entre organizações estatais e não estatais para 
a consecução de um objetivo comum em dada política pública. 
Em uma orientação essencialmente pragmática, não houve o 
condicionamento do uso desse instrumento à existência de um 
regime jurídico prévio e específico (PECI; SOBRAL, 2007).

Esse aspecto pode ser creditado às distintas características 
do sistema jurídico britânico, que é classificado como Common 
Law em razão do seu elevado grau de informalidade pela força 
destacada dos costumes. Em face do sistema jurídico brasi-
leiro, o Civil Law, que se baseia essencialmente em prescrições 
legais abstratas, esse tipo de situação seria impossível, dada a 
imperiosidade da máxima de Direito Público que diz que “está 
proibido tudo o que não é expressamente permitido na norma” à 
Administração Pública. A partir da epígrafe do diploma legal, que 
inaugura e regulamenta as PPPs no Brasil, já é possível perceber 
que a perspectiva brasileira sobre elas é, em face da britânica, 
significativamente mais restrita: “institui normas gerais para 
licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito 
da administração pública” (BRASIL, 2004).

Quando comparada à solução originária, o instrumento 
brasileiro é comparável, apenas, a um dos tipos de PPP: o Private 
Finance Iniciative (PFI), que se caracteriza como um programa 
governamental destinado a facilitar a realização de obras e a 
ofertar serviços públicos com apoio do financiamento privado, 
de modo que permite assegurar grandes investimentos sem 
provocar um desfalque significativo e repentino nos cofres 
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públicos. O atrativo para a iniciativa privada é o compartilha-
mento dos rendimentos originados a partir do investimento 
feito, a exemplo da cobrança de pedágios ou de serviços 
públicos, como iluminação pública ou saúde, por exemplo 
(PECI; SOBRAL, 2007).

No Brasil, considerando especialmente esse proveito 
econômico que advém da iniciativa conjunta entre setor público 
e privado, em razão da determinação constante do art. 37, XXI, 
da Constituição Federal de 1988:

A administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 
e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)
[...]
XXI - ressalvados os casos especificados na legis-
lação, as obras, serviços, compras e alienações serão 
contratados mediante processo de licitação pública 
que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obriga-
ções de pagamento, mantidas as condições efetivas da 
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e econômica indis-
pensáveis à garantia do cumprimento das obrigações 
(BRASIL, 1988, grifo nosso).

Vale registrar que a regulamentação dessa disposição 
constitucional consta, atualmente, da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que se encontra em final da sua vigência em 
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razão da promulgação da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que 
entrará em vigor após decorridos dois anos de sua publicação.

Cumpridas, então, as exigências relativas à neces-
sária licitação prévia, a PPP é formalizada por meio de um 
contrato administrativo de concessão que, nos termos do art. 
2º da Lei nº 11.079/2004, pode ocorrer em duas modalidades: 
a patrocinada ou a administrativa. A primeira caracteriza-se 
pela existência de repasses financeiros do parceiro público 
ao parceiro privado para além da tarifa cobrada dos usuários 
– fazendo jus à nomenclatura –, enquanto a segunda ocorre 
nos casos em que a Administração Pública seja usuária direta 
ou indireta da prestação de serviços objeto da contratação.

É importante esclarecer que essas duas modalidades de 
concessão se diferenciam das concessões comuns de serviços 
públicos, regulamentadas pela Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro 
de 1995, a exemplo das concessões de transporte público em 
geral, em que não há investimento conjunto dos setores público 
e privado, conforme dispõe o § 3º do art. 2º da Lei nº 11.079/2004. 
No primeiro caso, da parceria público-privada por concessão 
patrocinada, a diferenciação se dá em razão do patrocínio 
adicional feito pelo parceiro público; no segundo, a concessão 
administrativa, o diferencial é o fato de que o próprio parceiro 
público, e não apenas os administrados, é também beneficiário 
da ação do parceiro privado, seja direta ou indiretamente.

Exemplos muito comuns da primeira modalidade são as 
construções de rodovias pedagiadas, nas quais o poder público 
aporta recursos em adição à tarifa paga pelos usuários para 
viabilizar a construção de uma rodovia. Já na segunda modali-
dade, é comum observar a construção de presídios, nos quais os 
usuários diretos são os presidiários e a Administração Pública 
é a usuária indireta. Em linhas gerais, então, o que caracteriza 
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as parcerias público-privadas no Brasil e as diferencia da 
concessão comum de serviços públicos em geral é que existe 
aporte de recursos, também, por parte do setor público, aspecto 
que demonstra a adequação da denominação do instrumento.

Uma delimitação importante também feita pela lei das 
PPPs, no § 4º do seu art. 2º, é um conjunto de condições mínimas 
para a sua realização: (a) valor mínimo de R$ 10.000.000,00 (dez 
milhões de Reais) – esse valor era o dobro antes da modificação 
trazida pela Lei nº 13.529/2017; (b) tempo mínimo de 5 (cinco) anos 
de duração do contrato; e (c) o objeto deve ser algo para além do 
fornecimento de mão de obra, de fornecimento e instalação de 
equipamentos ou execução de obra pública. Os dois primeiros 
aspectos fazem referência à dimensão mínima da PPP, tendo 
sido o primeiro deles diminuído com vista à ampliação da sua 
utilização, especialmente nos municípios menores. Já o terceiro 
destina-se a evitar que meras aquisições feitas pelo poder público 
– em que não há uma efetiva atuação conjunta com a iniciativa 
privada –confundam-se, na prática, com as PPPs.

Ademais, são sete as diretrizes consignadas na Lei das 
PPPs que merecem destaque no contexto da presente análise, 
conforme será indicado após a transcrição:

Art. 4º Na contratação de parceria público-privada 
serão observadas as seguintes diretrizes:
I – eficiência no cumprimento das missões de Estado e 
no emprego dos recursos da sociedade;
II – respeito aos interesses e direitos dos destinatários 
dos serviços e dos entes privados incumbidos da sua 
execução;
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III – indelegabilidade das funções de regulação, juris-
dicional, do exercício do poder de polícia e de outras 
atividades exclusivas do Estado;
IV – responsabilidade fiscal na celebração e execução 
das parcerias;
V – transparência dos procedimentos e das decisões;
VI – repartição objetiva de riscos entre as partes;
VII – sustentabilidade financeira e vantagens socioeco-
nômicas dos projetos de parceria (BRASIL, 2004).

A primeira das diretrizes, referente à eficiência, 
evidencia uma relação direta com a Reforma do Estado promo-
vida ao final da década de 1990, especialmente na ocasião da 
Emenda Constitucional nº 019/1998, que incluiu esse elemento 
entre os princípios constitucionais da Administração Pública. 
A segunda delas chama a atenção para a efetiva realização 
do propósito da PPP, bem como para a boa relação contratual 
com os parceiros privados. A terceira reforça expressamente a 
perspectiva essencialmente reguladora da atuação do Estado no 
contexto das PPPs. Já a quarta trata dos então novos critérios 
orçamentários trazidos pela Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000, que punha em evidência a exigência do equi-
líbrio fiscal como critério para o planejamento financeiro da 
Administração Pública em escala nacional. A quinta diretriz, 
também no sentido das discussões feitas no plano da reforma do 
Estado, já referido, evidencia a importância da transparência, 
em especial, aos administrados. A penúltima traz um termo que, 
ainda hoje, gera polêmica nas discussões sobre a governança 
pública, que é a menção ao risco – que tem essência absoluta-
mente distinta nos setores público e privado – repartido entre 
os parceiros, cada um a seu modo. Por fim, a sétima diretriz faz 
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referência a dois aspectos econômicos e, consequentemente, 
de ordem objetiva, que devem respaldar o uso das PPPs como 
instrumento, a saber: deve haver sustentabilidade financeira 
fundada no planejamento adequado, e deve haver vantagens 
socioeconômicas, ou seja, as PPPs devem ser capazes de superar, 
nesses aspectos, outras formas de oferta daquela prestação 
pública à sociedade e aos cidadãos.

A instrumentalização das PPPs também deve obedecer 
aos critérios estabelecidos na lei, envolvendo, entre outras 
exigências, as seguintes: prazo máximo de 35 anos, penali-
dades em caso de descumprimento do contrato, critérios de 
ordem objetiva para a avaliação do desempenho do parceiro 
privado e a apresentação por este de garantias suficientes e 
compatíveis para a execução do contrato e o compartilhamento, 
com o parceiro público, dos ganhos econômicos obtidos pelo 
parceiro privado, em razão da redução do risco nas operações 
de obtenção de crédito.

Esses elementos, destacados dos demais em razão do 
recorte de contratualização que marca o objeto do presente 
trabalho, evidenciam tanto um alinhamento do instrumento das 
PPPs com a ideia do compartilhamento de funções de finalidade 
pública entre os setores público e privado como uma aliança 
entre eles, compartilhando ônus e bônus nesse tipo de inicia-
tiva. Esse é um aspecto cultural importante na Administração 
Pública brasileira, pois revela a instauração de um novo 
paradigma sobre as relações entre Estado e mercado, de coope-
ração em busca do ganho comum e social, em substituição ao 
anterior, de afastamento e segregação de atuação e de funções. 
Esse movimento está respaldado na visão de que a relação 
entre o Estado e o mercado não é necessariamente espúria, 
como se pensava há décadas, em razão dos traços originários 
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de clientelismo e de patrimonialismo da Administração Pública 
brasileira. Ao contrário, a relação entre essas duas entidades 
pode ser saudável e, assim, permitir significativos ganhos para 
a sociedade em geral, desde que seja orientada por propósitos 
de interesse público e fiel às disposições consignadas em seus 
instrumentos, bem como devidamente acompanhada por 
mecanismos de controle social que deem conta adequada-
mente das perspectivas de transparência e accountability sobre 
esses instrumentos.

Sobre a questão da instrumentalização, a lei prescreve, 
de modo exemplificativo, os meios pelos quais a Administração 
Pública pode cumprir com os compromissos assumidos em um 
contrato de PPP: (a) ordem bancária, operando uma transfe-
rência financeira direta; (b) cessão de créditos não tributários, 
evitando situações que poderiam configurar renúncia ilícita 
de renúncia de receita; (c) outorga de direitos – de proveito 
econômico pelo parceiro privado – por parte do parceiro 
público; (d) outorga de direitos sobre bens do parceiro público; 
e (e) outros meios previstos na legislação. É importante regis-
trar uma característica que emerge desse elenco e que é típica 
do contexto objeto do presente trabalho: a flexibilidade.

Ademais, a lei estabelece, também exemplificativamente, 
as formas pelas quais o parceiro público pode garantir o cumpri-
mento das suas responsabilidades contratuais, que englobam 
(a) a vinculação de receitas; (b) a utilização de fundos previstos 
em lei; (c) a contratação de seguros privados; (d) o respaldo 
em organismos internacionais ou instituições financeiras; 
(e) o respaldo em fundo ou empresa estatal criado com esse fim 
específico; ou (f) outros mecanismos previstos em lei.

Tendo esclarecido importantes aspectos sobre a relação 
entre os parceiros, é importante tratar de uma exigência 
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legal que, efetivamente, autonomiza a parceria público-privada: 
a criação de uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), que é 
uma pessoa jurídica, no regime de direito privado, incumbida 
de realizar o objeto da parceria. Essa pessoa jurídica, em regra, 
será controlada pelo parceiro público, mas esse controle pode 
ser transferido para o parceiro privado, desde que este tenha 
capacidade técnica, idoneidade financeira, regularidade jurí-
dica e fiscal, bem como se comprometa com o cumprimento 
integral de todas as cláusulas do contrato, em adição àquelas 
que constituem os seus compromissos específicos. A pessoa 
jurídica criada para operacionalizar a PPP também pode ser 
uma sociedade por ações negociáveis no mercado de valores 
mobiliários e, em qualquer caso, deve obedecer a padrões 
de governança corporativa e realizar sua contabilidade e 
demonstrações financeiras de modo padronizado, no sentido 
do atendimento à transparência. Por fim, salvo nos casos de 
descumprimento dos contratos de financiamento, o parceiro 
público não pode ser titular da maioria do capital votante 
da SPE que corporifica a PPP. Vale registrar, nesse contexto, 
que sócio controlador e sócio majoritário não são posições idên-
ticas, a depender de como sejam estabelecidos os compromissos 
no ato de constituição da sociedade.

A Lei nº 11.079/2004 trata, ainda, de exigências específicas 
para o processo licitatório que deve anteceder necessariamente 
a contratação de uma PPP. Traz, também, o disciplinamento 
de especificidades aplicáveis à União Federal, na condição de 
eventual parceira pública, e algumas disposições para casos 
específicos de PPPs nas duas disposições finais.

Elemento importante surgido durante o governo de 
Dilma Rousseff foi a edição do Decreto Federal nº 8.428, de 2 
de abril de 2015, com vista à regulamentação, entre outros 
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dispositivos legais, do art. 3º, caput e § 1º, da lei mencionada 
no parágrafo anterior. O decreto dispõe sobre o Procedimento 
de Manifestação de Interesse (PMI) por parte de pessoa 
física ou jurídica de direito privado, destinado a subsidiar a 
Administração Pública, entre outras iniciativas, na estrutu-
ração de contratos de parceria.

Esse decreto foi objeto de pequenas alterações promo-
vidas por um novo, o Decreto nº 10.104, de 6 de novembro 
de 2019 – já no governo Jair Bolsonaro –, que, por sua vez, 
decorreu da promulgação da Lei nº 13.334, de 13 de setembro 
de 2016 – no governo Michel Temer –, originada da conversão 
da Medida Provisória nº 727, de 12 de maio de 2016 – ainda 
do governo Dilma Rousseff. O objeto desses dispositivos foi a 
criação e regulamentação normativa do Programa de Parcerias 
e Investimentos (PPI), que objetiva sistematizar as iniciativas 
de trabalho conjunto dos setores público e privado em prol do 
interesse público, em todas as esferas federativas.

Esses registros, embora não realizem modificações na 
dinâmica própria da pactuação de PPPs, são importantes para 
demonstrar que o instrumento, juntamente a outros instru-
mentos de colaboração entre os setores públicos e privados, 
vem sendo integrado a um sistema de gestão que caminha no 
sentido do aprofundamento da disponibilização de soluções 
gerenciais na Administração Pública brasileira.

Com essa análise, verifica-se que as PPPs são uma 
vertente de contratualização ensejada pela iniciativa de 
reforma da Administração Pública brasileira ocorrida durante 
a segunda metade da década de 1990, no sentido da flexibi-
lização das formas de atendimento do interesse público. 
Essas iniciativas de contratualização, ao lado das concessões 
para a exploração de serviços públicos, estabelecem relações de 
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compartilhamento de responsabilidades e de cooperação entre 
o Estado e o mercado, contribuindo para o estabelecimento de 
um novo paradigma.

Para além dessa, outra vertente de contratualização 
é inserida no mesmo momento histórico no contexto de 
instrumentos da Administração Pública, mas destinada à 
contratualização das relações entre os entes federativos: os 
consórcios públicos, que serão objeto da próxima seção.

CONSÓRCIOS PÚBLICOS

A figura dos consórcios públicos (CPs) constitui-se em 
um instrumento de contratualização de gestão pública que só 
é aplicável aos Estados na forma federativa. Então, os Estados 
unitários, isto é, aqueles que não contam com a fragmentação 
do poder político em diferentes instâncias decisórias, não 
dispõem de uma situação administrativa que enseje o uso 
dessa solução. Isso porque os consórcios públicos caracteri-
zam-se pelo compartilhamento de responsabilidades entre 
entes federativos para a consecução de objetivos relacionados 
com dada política pública.

Considerando especialmente o crescimento dos centros 
urbanos e o fato de que as populações no Brasil – e nos demais 
países – circulam cada vez mais entre municípios e Estados 
Federados, questões como a oferta de serviços públicos de 
transporte, de segurança pública, de saúde, de educação, de 
coleta de resíduos sólidos, entre outras, precisam ser tratadas 
considerando essa circulação. Especialmente no caso dos 
municípios conurbados, essas questões são de fundamental 
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importância, pois as municipalidades precisam atuar conjunta-
mente para diagnosticar adequadamente as demandas sociais, 
a fim de levantar as demandas identificadas para planejar o 
seu atendimento e executar as ações destinadas a suprir as 
necessidades das populações.

A partir do reconhecimento dessa realidade, surge a 
figura dos consórcios públicos, inseridos como instrumento 
à disposição da Administração Pública brasileira por meio 
da Emenda Constitucional nº 019/1998, já mencionada, e 
regulamentada pela Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005. 
Não é demais lembrar que, embora essa realidade seja datada 
de décadas atrás, o regime de direito público brasileiro, em 
razão da orientação Civil Law do seu sistema jurídico tal como 
discutido na seção anterior, exige uma autorização prévia 
legal, inclusive quando se trata de questões referentes à 
formalização, para que a Administração Pública possa atuar 
utilizando novas ferramentas. Facultada pela constituição a 
realização de consórcios entre os diversos entes federativos 
brasileiros, por isso classificados públicos, a lei mencionada 
estabelece as normas gerais para a implementação desse 
instrumento. Pode-se adiantar que, em face do instrumento 
que é objeto da seção anterior, há semelhanças e diferenças 
que serão apontadas na presente análise.

Da mesma forma que nas PPPs, os CPs são instituídos 
por meio da criação de uma pessoa jurídica própria que, nos 
termos do § 1º do art. 1º da lei que os regulamenta, pode tomar 
a forma tanto de associações públicas quanto de pessoa jurídica 
de direito privado. Considerando a diversidade e a pluralidade 
dos entes federativos brasileiros, é estabelecida pela lei uma 
limitação para a participação da União Federal em consórcios 
públicos que envolvam municípios. Nesses casos, apenas quando 
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participarem todos os Estados em que estejam situados os 
municípios é que a União pode integrar a iniciativa consor-
cial. Tendo em vista o papel de coordenação dos municípios 
atribuído aos Estados no âmbito do federalismo brasileiro, esse 
condicionamento mostra-se razoável no sentido de garantir a 
adequação das relações da União com os demais consorciados.

Um aspecto relevante, embora redundante, trazido pela 
regulamentação legal dos CPs é a menção à obrigatoriedade da 
observância da normativa do Sistema Único de Saúde (SUS) nos 
casos dos consórcios públicos de saúde. A discussão do projeto 
de lei que originou a regulamentação, o que veio a se comprovar 
amplamente, já previu que esse instrumento seria fortemente 
utilizado no setor da saúde.

Uma questão sensível quando da discussão de iniciativas 
de consórcios públicos é a observância das competências 
atribuídas a cada tipo de ente federativo pela Constituição 
Federal. Embora pareça simples, em um olhar superficial, 
estabelecer a competência de cada um deles, na prática, essa é 
uma questão difícil, especialmente para diferenciar os limites 
de atuação entre os Estados e os municípios. Os constantes 
embates ocorridos entre esses dois tipos de entes federativos 
durante a pandemia da covid-19 são suficientemente exem-
plificativos dessa realidade.

Tendo em vista que o consórcio público é uma enti-
dade autônoma, pois é dotada de personalidade jurídica, 
a regulamentação legal o autoriza a: (a) firmar convenções 
de qualquer natureza e receber aportes financeiros tanto 
de governos quanto de outras entidades; (b) promover 
intervenções na propriedade privada por meio da instituição 
de desapropriações e servidões fundadas em declaração de 
utilidade ou necessidade pública oriunda do Poder Público; 
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e (c) ser contratado por órgãos dos entes consorciados sem a 
necessidade da realização de licitação prévia.

Dois elementos importantes entre as competências facul-
tadas pela lei mencionada aos CPs são (a) a emissão de cobrança 
e a arrecadação de tarifas, quando autorizadas pelo ente consor-
ciado, e (b) a outorga de concessão, permissão ou autorização 
de obras ou serviços públicos, se autorizado pelo contrato de 
consórcio público. Isso significa que o consórcio pode assumir 
a função de verdadeiro delegatário dos entes consorciados, 
podendo chegar a assumir de modo aprofundado a condução 
das atividades relativas ao objeto que motivou a sua criação.

Uma exigência legal especial para a instituição de um 
consórcio público é a celebração prévia de um protocolo 
de intenções, cujas cláusulas devem atender a um conteúdo 
mínimo que contemple os seguintes elementos:

Art. 4º São cláusulas necessárias do protocolo de inten-
ções as que estabeleçam:
I – a denominação, a finalidade, o prazo de duração e a 
sede do consórcio;
II – a identificação dos entes da Federação consorciados;
III – a indicação da área de atuação do consórcio;
IV – a previsão de que o consórcio público é asso-
ciação pública ou pessoa jurídica de direito privado 
sem fins econômicos;
V – os critérios para, em assuntos de interesse 
comum, autorizar o consórcio público a representar 
os entes da Federação consorciados perante outras 
esferas de governo;
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VI – as normas de convocação e funcionamento da 
assembléia geral, inclusive para a elaboração, aprovação 
e modificação dos estatutos do consórcio público;
VII – a previsão de que a assembléia geral é a instância 
máxima do consórcio público e o número de votos para 
as suas deliberações;
VIII – a forma de eleição e a duração do mandato do 
representante legal do consórcio público que, obrigato-
riamente, deverá ser Chefe do poder executivo de ente 
da Federação consorciado;
IX – o número, as formas de provimento e a remune-
ração dos empregados públicos, bem como os casos de 
contratação por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público;
X – as condições para que o consórcio público celebre 
contrato de gestão ou termo de parceria;
XI – a autorização para a gestão associada de serviços 
públicos, explicitando:
a) as competências cujo exercício se transferiu ao 
consórcio público;
b) os serviços públicos objeto da gestão associada e a 
área em que serão prestados;
c) a autorização para licitar ou outorgar concessão, 
permissão ou autorização da prestação dos serviços;
d) as condições a que deve obedecer o contrato de 
programa, no caso de a gestão associada envolver 
também a prestação de serviços por órgão ou entidade 
de um dos entes da Federação consorciados;
e) os critérios técnicos para cálculo do valor das tarifas 
e de outros preços públicos, bem como para seu reajuste 
ou revisão; e
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XII – o direito de qualquer dos contratantes, quando 
adimplente com suas obrigações, de exigir o pleno 
cumprimento das cláusulas do contrato de consórcio 
público (BRASIL, 2005).

Dentre esses elementos, destaca-se a necessidade de 
indicação da duração do consórcio, o que aponta que a sua 
constituição se dá por prazo determinado, embora não haja limi-
tação legal para sua duração. Evidencia-se, também, o regime 
deliberativo e decisório do órgão, que estabelece a Assembleia 
Geral como sua instância máxima e a manifestação dos entes 
constitutivos do consórcio por meio do voto. Registra-se ainda 
a relevância da atribuição da representação legal da entidade 
ao Chefe do poder executivo de um dos consorciados, escolhido 
por meio de eleição.

Essas providências são de ordem fundamental para, defi-
nindo previamente as condições de condução do órgão, contribuir 
para a harmonização ou dissolução de eventuais conflitos de 
interesse entre os consorciados durante a sua duração. Vale 
registrar que, nos termos do protocolo de intenções, é possível 
atribuir um quantitativo diferente de votos a cada ente consor-
ciado, respeitado o mínimo de um voto para cada um deles.

Após firmado o protocolo de intenções, ele deve ser 
ratificado por meio de lei editada por cada um dos entes consor-
ciados, após o que será realizado o contrato constitutivo do 
consórcio público. Essa ratificação pode ser feita por um ente 
consorciado com a indicação de reservas que, se aprovadas pelos 
demais, resultará na participação parcial ou condicional desse 
ente. O prazo para essa ratificação, estabelecido na lei, é de dois 
anos, após o qual só será permitido o ingresso do celebrante do 
protocolo se aprovado pela Assembleia Geral já mencionada. 
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Por fim, caso o ente federativo que tenha intenção de se consor-
ciar vier a disciplinar a sua participação futura nessa iniciativa 
por meio de lei antes da celebração do protocolo de intenções, 
fica dispensada essa ratificação.

A depender da forma que tome o consórcio público, 
seja de associação pública, seja de pessoa jurídica de direito 
privado, o seu regime jurídico será distinto. No primeiro caso, 
a aquisição da sua autonomia – por meio da instauração da 
sua personalidade jurídica – ocorrerá com a vigência da lei que 
ratificar o protocolo de intenções e o órgão será integrante, 
simultaneamente, da administração indireta de todos os entes 
consorciados. Já no segundo caso, deve haver o atendimento dos 
requisitos que a legislação civil estabelece para as entidades 
privadas, estando sujeito à legislação sobre licitação, contra-
tação pública e sobre prestação de contas, com contratação de 
seu pessoal por meio do regime jurídico celetista.

Esse elemento é importante porque define o momento a 
partir do qual começa a funcionar, efetivamente, o consórcio 
e, consequentemente, marca o início das responsabilidades de 
cada um dos consorciados perante o compromisso assumido 
com os demais. Em especial, é a partir desse momento que 
os entes federativos consorciados farão os seus respectivos 
aportes de recursos em regime de rateio, conforme partici-
pação previamente definida no contrato de rateio. O rateio, 
nesse tipo de iniciativa, é uma ferramenta de importância 
destacada para acomodar as diferentes realidades ostentadas 
pelos entes federativos, especialmente considerando que 
podem compor o consórcio público, simultaneamente, entes 
de diferentes tipos, o que implica a possibilidade de acentu-
adas diferenças de dimensões e de capacidade de contribuição 
para a iniciativa dos consorciados.
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O contrato de rateio mencionado, por sua vez, não é 
estanque durante todo o período de duração do consórcio. 
Ele deve ser formalizado em cada exercício financeiro e será 
vigente por período não superior ao das dotações a que dão 
suporte, exceto para iniciativas contempladas em escala 
plurianual. Os recursos nele previstos não podem ser empre-
gados para o pagamento de despesas genéricas. Caso um dos 
consorciados não cumpra com as suas obrigações nele previstas, 
qualquer um dos demais pode, isoladamente ou em conjunto, 
exigir o seu cumprimento, seja nas instâncias administrativas, 
seja nas instâncias judiciais competentes.

As normas de direito financeiro são de aplicação obriga-
tória no contexto do consórcio público e dos seus contratos de 
rateio, considerando a perspectiva normativa incidente sobre 
as receitas e despesas públicas e, em especial, a questão da 
responsabilidade fiscal, sendo possível a exclusão do consórcio 
público do ente federativo que não consignar em sua legislação 
orçamentária as dotações necessárias ao cumprimento dos 
compromissos assumidos perante os demais consorciados. 
Todos esses aspectos estão sujeitos ao controle externo exercido 
pelos Poder Legislativo e Tribunal de Contas respectivos.

Aspecto importante previsto na lei regulamentadora dos 
consórcios públicos e que reforça o foco na sua utilidade para 
municípios e Estados é a autorização para que a União Federal 
possa realizar a contratação dos consórcios como recurso 
para viabilizar a descentralização da execução das políticas 
públicas e a oferta de suas atividades em escala adequada. 
Esse aspecto, em um país federativo com as características 
de desigualdade que tem o Brasil, revela que os consórcios 
públicos, com base no que já foi apresentado, constituem uma 
alternativa importante para evitar o desequilíbrio na oferta 
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das políticas públicas em geral, uma vez que podem ensejar 
– e frequentemente o fazem – o fenômeno race to the bottom, 
caracterizado pela “disputa” entre os entes federativos para, 
ofertando atividades de baixa qualidade, evitarem a pressão 
pela demanda às suas atividades (ABRUCIO, 2005).

Em locais como zonas metropolitanas, de intensa 
conurbação, infelizmente, essa é uma realidade muito comum, 
mas que pode ser contornada pela aplicação dedicada e séria 
da alternativa do compartilhamento de responsabilidade 
entre os entes federativos – os municípios conurbados com a 
participação, em nível de coordenação, do Estado em que se 
situam – instrumentalizado por meio de um consórcio público, 
com todas as devidas exigências mencionadas a título de plane-
jamento e de consignação de compromissos já mencionada. 
Essa é uma perspectiva de contratualização que, diferente-
mente da tratada na seção anterior, conecta entes autônomos 
da própria Administração Pública de modo a otimizar as suas 
relações federativas por meio da coordenação e, consequente-
mente, das suas capacidades de realização do interesse público.

Apresentados esses dois instrumentos de contratu-
alização, devidamente inseridos no contexto da inserção 
incremental da perspectiva gerencial na Administração Pública 
brasileira, deve-se investigar como foram as suas utilizações, 
desde as suas regulamentações. Isso se dá considerando que 
surgiram no mesmo momento histórico, com uma diferença 
de poucos meses entre eles, e o transcurso de pouco mais de 15 
(quinze) anos desde a sua disponibilização normativa.



282

GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL 

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E CONSÓRCIOS PÚBLICOS
Marconi Neves Macedo

DADOS SOBRE A APLICAÇÃO DESSES 
INSTRUMENTOS GERENCIAIS NA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA

Como dito no início do presente trabalho, a introdução 
dessas ferramentas entre as alternativas da Administração 
Pública, por si só, não garante ganhos para a efetivação das 
políticas públicas. Ao contrário, tanto o seu surgimento quanto 
a sua utilização pressupõem uma mudança cultural que, na 
prática, opere a superação do paradigma da segregação das 
atividades dos setores público e privado e a instalação do 
paradigma da sua cooperação harmônica e saudável em prol 
do atendimento ao interesse público.

Nesse sentido, é importante buscar dados sobre a utili-
zação desses instrumentos de gestão pública no Brasil de modo 
a verificar se, de fato, eles têm sido aproveitados adequada-
mente. Isso significa, mais precisamente, averiguar se eles têm 
sido efetivamente utilizados, em caso positivo, se o são por uma 
variedade de entes federativos e se não há registros de desvios 
de suas finalidades. Para isso, a análise será separada em duas 
subseções, uma para cada instrumento.

A utilização das parcerias público-privadas no Brasil

Considerando que os entes federativos em geral têm 
competência para estabelecer PPPs e que, conforme dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) o Brasil é 
um Estado composto por 5.598 entes federativos – União Federal, 
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Distrito Federal, 26 (vinte e seis) Estados federados e 5.570 (cinco 
mil, quinhentos e setenta municípios (IBGE 2021) –, é de se esperar 
que após o transcurso de pouco mais de 15 (quinze) anos haja 
uma significativa quantidade de parcerias estabelecidas.

Também é de se esperar que a grande quantidade de entes 
federativos dificulta significativamente a sistematização dos 
dados sobre essas iniciativas, especialmente tendo em vista que 
o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), já mencionado, 
foi criado mais de 10 anos depois da lei das PPPs. De qualquer 
forma, a página eletrônica do PPI, mantida pelo governo federal 
(BRASIL, 2021), não disponibiliza quaisquer dados sobre esses 
cinco anos já transcorridos após a criação do programa.

Assim, destacam-se duas iniciativas como fontes de dados 
sobre a realidade de utilização das PPPs no Brasil: o Observatório 
das Parcerias Público-Privadas (PPP Brasil) e a empresa Radar 
PPP. É importante registrar que a primeira foi descontinuada 
em 2018 como consequência da criação da segunda, fato que 
ocorreu em 2014 (PEREIRA, 2018).

O PPP Brasil, iniciativa decorrente da articulação de 
pessoas interessadas no debate do tema das PPPs, tinha o 
objetivo de (RADAR PPP, 2021): “criar e distribuir produtos 
públicos que possam contribuir e incentivar o diálogo entre 
Estado, iniciativa privada, sociedade civil e imprensa a respeito 
dos investimentos em infraestrutura, necessários ao desenvol-
vimento regional e do Brasil”. Revelou ainda a pretensão de se 
constituir em um centro de estudos e pesquisas sobre políticas 
públicas diversas e suas condições de viabilização, em especial, 
as infraestruturas econômica e social, por meio das PPPs.

Como um de seus primeiros frutos, promoveu a publi-
cação, em julho de 2011, da 1ª edição do “Banco de Dados das 
PPPs”, documento que buscava consignar “o primeiro esforço do 
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PPP Brasil para compreender a realidade” que pretendia inves-
tigar, apresentando informações básicas sobre os contratos já 
celebrados pelos Estados Federados – a exemplo das partes, dos 
setores, dos tipos de concessão, dos objetos e prazos, bem como 
dos valores estimados de investimento (PEREIRA; PROL, 2011).

Entre as limitações autoapontadas pelo documento, 
foi feito o registro de

[...] uma percepção generalizada de que as PPPs em 
sentido estrito não corresponderam às expectativas 
nelas depositadas desde 2004, quando seu regime 
jurídico foi aprovado no âmbito federal e desenca-
deou a promulgação de leis estaduais sobre o tema 
(PEREIRA; PROL, 2011).

Em seguida, apontou a necessidade de se promover um 
diagnóstico sobre as causas dessa percepção. Em linhas gerais, 
o documento indicou a celebração de 17 PPPs em apenas 7 dos 
26 Estados do país, concentrados essencialmente nas regiões 
Sudeste e Nordeste.

Sobre os tipos de concessão, o documento revelou que 
apenas três delas eram patrocinadas, predominando, então, as 
administrativas. Como efeito dos interesses da época em razão 
do acolhimento da Copa do Mundo de Futebol de 2014, o setor 
mais representativo no recorte estudado foi o dos esportes, 
com cinco PPPs celebradas para a viabilização de estádios de 
futebol. Os demais setores contemplados estavam alinhados 
ao observado em outros cenários nacionais: sistemas prisio-
nais, hospitalares, administrativos e de habilitação. No que se 
refere à variação no tempo, foram observados picos em 2006 
e 2009, com três e cinco PPPs estabelecidas, respectivamente. 
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Os valores, tomados globalmente, alcançaram a soma de 
R$ 17.000.000.000,00 (dezessete bilhões de reais), uma soma 
bastante significativa, especialmente para os padrões mone-
tários da época.

O trabalho de sistematização foi continuado, mas já sob 
a condução da Radar PPP, tendo ficado registrado no docu-
mento do PPP Summit de 2016 – “Rumo aos 100 contratos”–, 
promovido pela empresa e datado de 1º de junho de 2016, um 
total de 88 contratos de parceria efetivamente assinados, nas 
modalidades administrativa ou patrocinada, pelo conjunto 
de entes federativos brasileiros (RADAR PPP, 2016). Desses, 
2 foram extintos de forma antecipada; 28 foram assinados entre 
2006 e 2011; e outros 58, assinados nos cinco anos seguintes, 
entre 2012 e 2016. Esses contratos alcançavam a soma de 
R$ 147.000.000.000,00 (cento e quarenta e sete bilhões de reais), 
com destaque significativo para o setor de trens urbanos, 
que movimentou aproximadamente 25% dessa quantia. 

Apesar do cenário político conturbado, fato reconhecido 
e registrado no documento, observa-se um vertiginoso cres-
cimento no uso do instrumento, especialmente em razão da 
narrativa de crise fiscal que se constituía naquele momento. 
No documento que consignava a retrospectiva do ano de 2016, 
inclusos os sete meses posteriores ao Summit mencionado, a Radar 
PPP indicava a marca dos 99 contratos celebrados no Brasil, tota-
lizando a quantia de R$ 157.000.000.000,00 (cento e cinquenta e 
sete bilhões de reais) contratados no âmbito das parcerias de 
concessão administrativa ou patrocinada (RADAR PPP, 2017). 

Na retrospectiva referente ao ano de 2020, fica evidenciada 
uma acentuação do surgimento de PPPs: foram 36 novos contratos, 
mais do que os quatro anos anteriores – 2016 a 2019 – somados, 
o que totaliza 34 contratos. Os dados consignados demonstram 
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a timidez das iniciativas, em especial, nos anos de 2017 e 2018, 
com quatro contratos em cada um deles. Na análise global, o valor 
de investimento ultrapassou os R$ 110.000.000.000,00 (cento e 
dez bilhões de reais) e o valor contratado completou mais de R$ 
200.000.000.000,00 (duzentos bilhões de reais), sendo mais de 10% 
de cada um desses valores globais referentes apenas ao ano de 
2020 (RADAR PPP, 2021).

Para sistematizar os dados obtidos, segue o Quadro 1 com 
um resumo da evolução dos números.

Quadro 1 – As PPPs no Brasil em números, 
por iniciativa e valor financeiro

Ano
Número 
de novas 

iniciativas

Número 
total de 

iniciativas

Valor global 
contratado

Valor global 
investido

2011

(apenas 
Estados)

- 17 R$ 17 bilhões -

2016 13 99 R$ 157 bilhões -

2020 36 156 R$ 200 bilhões R$ 110 
bilhões

Fonte: elaborado pelo autor (2021).

Vale registrar que o material disponibilizado pela Radar 
PPP – gratuitamente em sua página eletrônica – começou rico 
em dados e tem ficado cada vez mais detalhado nas últimas 
publicações, tendo sido criada, inclusive, uma metodologia 
de análise de evolução da situação das PPPs no Brasil. Essa 
metodologia foi consubstanciada em um índice denominado 
“Termômetro do Radar de Projetos”, apresentado em uma nota 
própria e utilizado até o presente momento pela organização, 
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no sentido de conferir objetividade às suas análises (RADAR PPP, 
2020, 2021). Com base nesses dados, é possível atestar que as 
PPPs, apesar de terem o seu uso iniciado de modo relativamente 
tímido, têm se convertido progressivamente em instrumentos 
cada vez mais presentes no cotidiano administrativo da socie-
dade brasileira, pondo em colaboração os setores público – nas 
suas diversas esferas federativas – e privado na Administração 
Pública brasileira.

A utilização dos consórcios públicos no Brasil

Da mesma forma que as parcerias público-privadas, 
a criação de consórcios públicos integra as competências de 
todos os tipos de entes federativos brasileiros, de modo que 
as reflexões feitas sobre as dificuldades para a sistematização 
dos dados sobre a utilização dos consórcios são análogas às 
referentes às parcerias. Assim, é necessário buscar por órgãos 
cujas iniciativas tenham contemplado essa atenção para que 
seja possível avaliar o acolhimento desse instrumento pelos 
gestores públicos brasileiros.

Salvo alguns documentos que consignam dados sobre 
os consórcios a título seminal ou a título setorial, a efetiva 
sistematização dos dados sobre a sua utilização fica por conta 
de um mapa de dados mantido pela Confederação Nacional de 
Municípios (CNM), iniciativa que reúne informações de escala 
nacional sobre os consórcios públicos e uma notícia da Agência 
Brasil que, em 2019, faz uma breve, mas interessante, reflexão 
sobre a utilização desse instrumento.
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Considerando o elevado número de municípios brasi-
leiros, bem como as numerosas zonas metropolitanas e as 
muito frequentes situações de conurbação, a utilização mais 
frequente do instrumento do consórcio público é feita pelos 
municípios brasileiros, o que justifica a autoria da iniciativa 
da CNM de elaborar e manter o mapa eletrônico com os dados 
sobre o tema. Esse mapa, por sua vez, está inserido em uma 
iniciativa mais ampla sobre o tema dos consórcios públicos, 
que é o Observatório Municipalista de Consórcios Públicos que 
tem por objetivo, em síntese, promover o compartilhamento 
de experiências para antecipar as soluções às dificuldades 
na implementação dos CPs que apenas a realidade é capaz de 
revelar. Isso sem descuidar das dimensões prévias do plane-
jamento (técnico, financeiro e orçamentário) e da escolha das 
alternativas de estruturação dos consórcios, que são elementos 
decisivos no tocante à viabilidade e à efetividade no alcance dos 
propósitos dos consórcios (CNM, 2021).

O mapa eletrônico evidencia o quantitativo geral de 600 
consórcios, classificados do seguinte modo: (a) natureza jurídica 
de direito público, regido pela Lei nº 11.107/2005 – 434; (b) natu-
reza jurídica de direito privado, regido pela Lei nº 11.107/2005 
– 17; (c) natureza jurídica de direito privado NÃO regido pela 
Lei nº 11.107/2005 – 22; e (d) não informados – 6. De imediato, 
observa-se a inconsistência entre o número total e a soma das 
categorias informadas, que pode ser atribuída ao fato de ser 
uma iniciativa aberta e colaborativa, sujeita a eventuais falhas 
no procedimento de preenchimento dos dados, que é aberto aos 
diversos cadastros para a composição das “fichas técnicas” de 
cada uma das iniciativas.

De qualquer modo, considerando apenas as catego-
rias isoladamente, chega-se a um total significativo de 479 
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consórcios cadastrados no mapa eletrônico, o que revela a 
amplitude da adoção do instrumento por parte dos entes 
federativos brasileiros. O mapa oferece, ainda, a oportunidade 
de filtragem dos dados por (a) nome ou sigla, (b) vigência por 
ano, (c) setor de atuação – sendo 35 classificações setoriais –, 
(d) finalidade única ou múltipla, (e) Estados Federados e/ou 
(f) Municípios. Destaca-se que esses filtros são fundamentais 
para que seja atingido o objetivo da iniciativa de mapeamento, 
que é o compartilhamento de experiências, considerando a 
enorme diversidade de setores e de realidades federativas e 
populacionais contempladas pelos consórcios estabelecidos.

Focando nos dados já classificados, chama a atenção a 
predominância da natureza jurídica de direito público dos 
consórcios, que corresponde a aproximadamente 90% do total 
geral e a aproximadamente 95% do total daqueles disciplinados 
pela Lei dos Consórcios Públicos (nº 11.107/2005), que são, efeti-
vamente, o objeto do presente trabalho. Diante da numerosa 
quantidade de iniciativas, faz-se útil a apresentação do Quadro 
2 que classifica as regidas pela Lei nº 11.107/2005 por região e 
por natureza jurídica.

Quadro 2 – Os CPs em números, por região e natureza jurídica

CO NO NE SE S

Regime 
Jurídico 045 002 007 000 073 000 177 006 132 009

Total 047 007 073 183 141

Total 
Geral 451

Fonte: elaborado pelo autor (2021).
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Vale registrar que o mapa revela, também, que muitos 
municípios sediam mais de um consórcio público, sendo alguns 
deles sede para mais de quatro consórcios públicos simultane-
amente, fator que revela a existência de verdadeiras lideranças 
metropolitanas ou sub-regionais. Já dados consignados em 
matéria da Agencia Brasil (2018), fundamentados em levanta-
mento feito pela CNM a partir dos dados do mapa indicado, 
consigna que mais de 4.000 dos mais de 5.500 municípios 
brasileiros integram pelo menos um consórcio público, o que 
representa um total de aproximadamente 72% de municípios 
engajados nesse tipo iniciativa de contratualização.

Registra-se ainda que 100% dos Estados Federados e o 
Distrito Federal integram consórcios públicos, com destaque, 
no momento, para o “Consórcio Conectar” (2021), iniciativa da 
Frente Nacional dos Prefeitos, surgida no contexto dos desafios da 
pandemia da covid-19, que tem por objeto a aquisição de vacinas 
e equipamentos para o seu enfrentamento. Ademais, observa-se 
que a União Federal não integra consórcio público, fato que, 
talvez, possa decorrer da sua situação de porte singular, quando 
considerada em face dos demais entes federativos.

É possível verificar que a concentração populacional 
constitui fator determinante para a motivação pela instru-
mentalização de consórcios públicos, considerando a sua forte 
predominância nas regiões Sudeste e Sul, a posição interme-
diária da região Nordeste, seguida da região Centro-Oeste, 
e baixíssima ocorrência de consórcios públicos na região Norte, 
marcada por uma forte dispersão populacional, representada 
no seu baixo índice de povoamento. Em linhas gerais, é possível 
afirmar, então, que os consórcios públicos são soluções de 
importância fundamental para Estados federados em face 
da crescente complexidade na gestão de políticas públicas 
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decorrente, principalmente, da concentração populacional 
sobre divisões jurisdicionais federativas.

Em especial, os consórcios públicos podem constituir um 
recurso fundamental para a coordenação das ações dos entes 
federativos, sejam do mesmo, sejam de diferentes níveis ou tipos, 
fator determinante para evitar o fenômeno race to the bottom, infe-
lizmente comum em contextos federativos complexos associados 
a restrições fiscais significativas. Traçado o panorama geral 
– nas dimensões normativa e pragmática – sobre as parcerias 
público-privadas e sobre os consórcios públicos no Brasil, regula-
mentados respectivamente pelas Leis nº 11.079/2004 e 11.107/2005 
e devidamente inseridos no contexto da pós-reforma gerencial 
da Administração Pública brasileira, observam-se cumpridos os 
propósitos do presente capítulo.

CONCLUSÃO

A análise de duas iniciativas específicas de contratuali-
zação evidencia a sua utilidade para contextos de Administração 
Pública que, além da sua complexidade habitual, são compostos 
de elementos que agudizam os desafios já comuns ao segmento. 
Esses elementos, especialmente a extensão e a diversidade 
territorial, bem como a diversidade e o volume populacional 
associados a uma estrutura federativa multinivelada são fatores 
que contribuem significativamente no sentido do aprofunda-
mento desses desafios, como se observa no Brasil.

O surgimento das soluções de contratualização a partir 
da reforma gerencial, da qual decorreu o surgimento dos 
instrumentos das parcerias público-privadas e dos consórcios 



292

GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL 

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E CONSÓRCIOS PÚBLICOS
Marconi Neves Macedo

públicos, por um lado, foi resultado da pressão por alternativas 
de flexibilização da gestão de políticas públicas no sentido de 
aprimorar as relações do setor público com o setor privado e as 
relações dos entes federativos entre si. Por outro lado, permitiu 
que novos arranjos nas relações entre os diversos atores 
dos numerosos subsistemas colaborassem em tentativas de 
promover uma melhor efetividade das suas respectivas políticas 
públicas setoriais, contemplando as dimensões da sua inserção 
na agenda, formulação, implementação e avaliação.

Os dados globais obtidos e apresentados na presente 
pesquisa, em razão dos números elevados de iniciativas e de 
recursos movimentados, evidenciam a utilidade desses instru-
mentos para a composição de novos arranjos das relações entre 
os atores, mostrando que as parcerias público-privadas e os 
consórcios públicos têm um potencial que não pode ser ignorado 
para a melhoria da gestão das políticas públicas. Entretanto, 
especialmente em razão de que há pouca sistematização para 
desses dados, faz-se importante empreender mais estudos 
sobre a eficácia dessas iniciativas por setor, o que implica a 
necessidade de uma investigação planejada, sistêmica e seto-
rizada desses dados globais. Há muitos estudos que tratam de 
iniciativas isoladas ou por setor, mas não foi possível observar 
que elas constituam uma rede de pesquisa pautada pelo plane-
jamento e pela organização de suas iniciativas.

Nesse sentido, é possível contribuir, ao fim deste breve 
estudo, com a indicação da necessidade de constituição de 
subcomunidades de pesquisa no campo de públicas sobre o tema 
da contratualização e, em especial, sobre as iniciativas refe-
rentes às PPPs e aos CPs, que têm mostrado uma forte presença, 
em número, no cotidiano da Administração Pública brasileira. 
Além disso, seria adequado, especialmente em face dos números 
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apresentados, contextualizar as parcerias e os consórcios no 
cenário do controle social, nas perspectivas da transparência 
e do accountability em face dos cidadãos. Isso se dá tendo em 
vista que, embora os valores movimentados sejam vultosos e a 
tecnicidade observada na utilização desses instrumentos seja 
intensa, não se observou a existência de diretrizes normativas 
específicas que tratassem dessas dimensões adequadamente.
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CICLO JUDICIALIZADO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS: causas, 
consequências e alternativas 
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medicamentos oncológicos
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INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988 foi um marco na história da 
democracia brasileira, em particular no que diz respeito aos 
direitos sociais, consagrando a saúde como direito de todos 
e dever do Estado (BRASIL, 1988). Entretanto, tornar a saúde 
um direito universal e integral, proporciona avanços e, do 
mesmo modo, desafios para gestão pública, devido à necessi-
dade de se alinhar alocações de recursos e de infraestrutura, 
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Norte. Doutora em Administração  pela Universidade Federal do Rio Grande 
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limitações orçamentárias, necessidades de procedimentos e 
medicamentos cada vez mais sofisticados, urgentes e de alto 
custo para os cofres públicos. 

Em virtude disso, muitas demandas sociais podem 
surgir em busca da garantia do direito de o cidadão ter acesso 
à saúde, a fim de se fazer cumprir as diretrizes e os princípios 
preconizados no Sistema Único de Saúde (SUS). Fato esse que 
insere o poder judiciário na resolução dessas demandas e 
promove a geração do fenômeno conhecido por judicialização 
da saúde, o qual conceitualmente para o presente capítulo 
representa a transferência para o poder judiciário da tomada 
de decisão que é realizada na esfera administrativa ou política 
(TATE; VALLINDER, 1995).

Quando se trata de judicialização, Barreiro e Furtado 
(2015) afirmam que existem questões relacionadas à política 
pública que precisam ser refletidas e consideradas, dentre 
as quais se destacam: o federalismo, a reforma do Estado, 
os direitos sociais e desigualdade e a escassez de recursos. 
Esses autores ainda acrescentam que a ordem judicial, 
deferindo as demandas provenientes da judicialização, gera 
conflitos entre os atores envolvidos na separação de poderes 
e no federalismo, assim como alterações nas etapas que 
compõem o ciclo das políticas públicas, permitindo a geração 
de uma nova conjuntura analítica: um ciclo de política pública 
judicializado cujas fases são afetadas pelas decisões judiciais, 
especialmente a etapa da implementação.

Corroborando essa perspectiva analítica em que a judicia-
lização afeta o ciclo das políticas públicas, Taylor (2007) traz em 
seu estudo uma reflexão de como o poder judiciário intervém 
nessas políticas, fornecendo elementos para responder aos 
seguintes questionamentos: a) em que momento e de que 
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maneira o Judiciário pode influenciar as políticas públicas?; 
b) quais as motivações do Judiciário na hora de tentar resolver 
disputas sobre políticas públicas?; c) como os atores externos 
ao Judiciário usam-no para atingir seus objetivos políticos? 
e d) quais as consequências da intervenção do Judiciário nas 
políticas públicas? De forma sucinta, o autor afirma que várias 
estratégias poderão ser utilizadas para influenciar os resul-
tados das políticas públicas:

[...] sinalizando as fronteiras permitidas para a alteração 
da política pública, sustentando-a e legitimando-a 
diante da possível oposição, atrasando uma decisão 
sobre uma determinada política e, assim, contro-
lando a agenda de deliberação da política pública ou, 
até mesmo, alterando ou rejeitando a proposta após sua 
implementação (TAYLOR 2007, p.243).

Nesse contexto, o poder judiciário poderá não só 
influenciar, mas também intervir no ciclo de políticas públicas, 
especialmente quando envolve a omissão do Estado e matérias 
inseridas nos direitos fundamentais, como é o caso da saúde 
pública, visto que os juízes encontram respaldo legal no que 
tange aos direitos sociais e no princípio da dignidade humana 
(ROCHA, 2012). Dessa forma, o poder judiciário surge como um 
mediador capaz de ampliar as possibilidades do surgimento 
de novos atores envolvidos no processo de implementação das 
políticas públicas (mesmo depois de elas já terem sido votadas 
pelo legislativo), sendo, por isso, considerado também um ator 
importante na condução das políticas públicas (TAYLOR, 2007). 

Diante desses apontamentos, a discussão do presente 
capítulo se insere no contexto da administração pública, cujos 
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gestores públicos são expostos ao paradoxo instaurado entre 
a necessidade do cumprimento da decisão judicial, dispo-
nibilizando individualmente o bem requerido ao paciente; 
e a priorização dos recursos para a política pública já preconi-
zada, planejada e orçada de acordo com os limites prudenciais 
para atender a coletividade. Assim, os governantes são 
desafiados a conduzir suas ações de acordo com princípios e 
diretrizes do SUS e, ao mesmo tempo, responderem de forma 
satisfatória às ordens judiciais. 

Considerando então a importância da investigação 
dessa temática para promover o entendimento dessa relação 
complexa que envolve o poder judiciário, o poder executivo, 
as políticas públicas de saúde e as necessidades da população, 
e na perspectiva de se adotar como norteadores analíticos o 
ciclo de políticas públicas e a judicialização de políticas públicas 
de saúde, apresentando como representação desses elementos 
de forma contextualizada a política de atenção oncológica, 
este capítulo objetiva compreender causas, consequências e 
alternativas envolvendo a judicialização da saúde de acordo 
com o ciclo judicializado de políticas públicas.

Assim, para dar conta desse objetivo, o capítulo estru-
tura-se da seguinte forma: inicialmente, avalia os efeitos da 
judicialização na gestão pública; em segundo lugar, investiga 
os fatores que contribuem para o aumento da judicialização de 
medicamentos oncológicos; em terceiro lugar, identifica alter-
nativas para mitigar os efeitos negativos para gestão pública, 
da judicialização do acesso a medicamentos oncológicos; 
e, finalmente propõe um modelo teórico para o ciclo judiciali-
zado de políticas em saúde. 

A escolha da Política de Atenção Oncológica se deu pela 
complexidade de atores inseridos na implementação dessa 
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política, assim como pelo valor orçamentário dispendido pelos 
cofres públicos para custear os medicamentos antineoplásicos 
judicializados. Além disso, reforça-se a importância dessa 
política no contexto da gestão pública, tanto do ponto de vista 
teórico, ao envolver a concretização de direitos fundamentais 
e integrais, quanto na perspectiva prática, ao considerar, 
por exemplo, as atribuições e responsabilidades de cada esfera 
federativa e das unidades credenciadas em oncologia frente 
às demandas judiciais. Assim, a judicialização representa, ao 
mesmo tempo, um fenômeno jurídico, político e social, reper-
cutindo acadêmica e socialmente, sobretudo quando envolve 
a execução da política pública e os deveres dos entes públicos 
para com a população (NAKAMURA, 2017).

Para tanto, as seções a seguir apresentam o fenômeno da 
judicialização da saúde de acordo com o ciclo judicializado da 
política pública, abordando, de forma a contextualizar a proble-
mática da judicialização nas políticas públicas de saúde e suas 
interfaces, a judicialização na política de atenção oncológica, 
apresentando como produto final deste capítulo a proposta 
de um modelo teórico capaz de vislumbrar a compreensão de 
políticas públicas judicializadas.

JUDICIALIZAÇÃO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
DE SAÚDE E SUAS INTERFACES

A Constituição Federal em seu Artigo 196 declara que: 
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução 
dos riscos de doença e de outros agravos e o acesso universal e 
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igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação”. Reforçando o entendimento da necessidade de os 
entes públicos oferecerem serviços de saúde, a Lei nº 8.080/90, 
regulamentada pelo Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, 
afirma em seu art. 2º que: “A saúde é um direito fundamental 
do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispen-
sáveis ao seu pleno exercício” (BRASIL, 2011a). 

Além disso, há de se considerar, também, que entre os 
princípios do SUS estão a universalidade, a integralidade e a 
equidade, estando todos os entes federados sobre a égide desse 
sistema único, o qual deve disponibilizar serviços que propor-
cionem os mesmos direitos à população. Entretanto, muitos itens 
que são solicitados de forma judicial não seriam dispensados pelo 
serviço público caso não houvesse decisão do poder judiciário 
obrigando o ente público a cumprir o ditame legal e atendendo 
ao pleito do paciente, especialmente quando se trata de produtos 
e/ou procedimentos não padronizados na rede pública e distri-
buídos de forma gratuita. Assim, há de se ponderar a existência 
da igualdade dos direitos em adquirir produtos para a saúde, 
já que alguns recebem e outros não o mesmo tipo de item para 
patologias idênticas, com apenas um diferencial: um recorreu à 
justiça e o outro não. Nesse sentido, questiona-se se o princípio 
da equidade norteador do SUS e a prática da judicialização são 
paradoxais ou podem caminhar em conjunto. Haja vista que não 
necessariamente o mais grave é aquele que recorreu à justiça 
e, considerando os ditames do SUS e a equidade, para que haja 
prioridade no atendimento, a gravidade e o risco de morte do 
paciente devem ser avaliados.

Em casos nos quais os direitos fundamentais não 
são resguardados à população, o poder judiciário poderá 
intervir, sendo tal ação prevista no artigo 5º, inciso XXXV, 
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da Constituição Federal: “a lei não excluirá da apreciação do 
poder judiciário, lesão ou ameaça a direito” (BRASIL, 1988). 
Havendo, contudo, a necessidade de se ponderar os efeitos 
positivos e negativos dessa judicialização (BARROSO, 2011), visto 
que, de um lado, há benefícios, especialmente quando se está 
diante do direito fundamental à saúde e o poder judiciário faz 
com que este se cumpra; de outro, existem também efeitos nega-
tivos, na medida em que o judiciário é acionado para solucionar 
conflitos que poderiam ser resolvidos administrativamente. 

Partindo da premissa de que o setor judiciário atua para 
sanar conflitos de interesse e age de modo que os direitos 
fundamentais sejam garantidos e preservados, o Supremo 
Tribunal Federal (STF), em 2004, por meio da Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental-ADPF nº 45, 
posiciona-se a respeito da intervenção do poder judiciário na 
implementação de políticas públicas: 

[...] embora em bases excepcionais, poderá atribuir-se ao 
poder judiciário, se e quando os órgãos estatais compe-
tentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos 
que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal 
comportamento, a eficácia e a integridade de direitos 
individuais e/ou coletivos impregnados de estatura 
constitucional, ainda que derivados de cláusulas reves-
tidas de conteúdo programático3. 

É nessa perspectiva que se insere o fenômeno da judicia-
lização das políticas públicas, surgindo como mecanismo para 

3 Disponível em: https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14800508/
medida-cautelar-em-arguicao-de-descumprimento-de-preceito-
fundamental-adpf-45-df-stf. Acesso em: 5 ago. 2022.
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a população obter os direitos constitucionalmente adquiridos. 
Reforçando esse posicionamento, o ministro Celso de Mello, 
por meio do Agravo de Instrumento nº 598.212 Paraná, declara: 
“Resulta claro, pois, que o poder judiciário dispõe de competência 
para exercer, no caso concreto, controle de legitimidade sobre a 
omissão do Estado na implementação de políticas públicas cuja 
efetivação lhe incumbe por efeito de expressa determinação 
constitucional […]” (BRASIL, 2013c). De forma sintética, a judi-
cialização no Brasil apresenta um panorama definido e envolve 
diretamente falhas no SUS e falta de regulamentação do sistema 
público: “Este fenômeno, que deveria ser uma exceção, tem se 
tornado prática diária na busca dos direitos sociais à saúde, 
decorrente de falhas no Sistema Único de Saúde ou pela falta de 
regulamentação” (ZAGO et al., 2016, p. 297).

Diante de tais elementos e alinhado ao crescimento da 
busca do judiciário por demandas envolvendo a saúde pública e, 
em especial, os medicamentos, está a legitimidade dos direitos 
sociais, garantida por meio da via judicial, pela qual se tem 
juízes decidindo conflitos políticos e indo, muitas vezes, de 
encontro a políticas públicas instituídas (LOUREIRO, 2014). 
Como o poder judiciário é composto por membros não eleitos 
pela população que não podem ser considerados representantes 
políticos do povo mas interferem nas decisões envolvendo 
políticas públicas e priorizando minorias, a ordem democrática 
torna-se alvo de análise diante do fenômeno da judicialização 
(HIRSCHL, 2007). É nesse sentido que Wang et al. (2014, p. 11) 
ressaltam que existem efeitos que precisam ser analisados ao 
se estudar o fenômeno da judicialização, quais sejam: a) acesso 
desigual ao SUS; b) desequilíbrio na distribuição das competên-
cias dos entes federativos; c) elevado grau de incerteza do gestor 
público no que tange ao impacto dos gastos públicos. 
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Em presença das diferentes possibilidades analíticas 
permitidas, o fenômeno da judicialização vem despertando 
o interesse de diferentes áreas do conhecimento, as quais 
buscam compreender as características desse fenômeno que 
recentemente vem aumentando nos tribunais brasileiros. 
Posto isso, observa-se que o crescimento desse fenômeno pode 
ser evidenciado em balanço parcial divulgado pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), em abril de 2011, pelo qual se verifi-
cava que o número de ações judiciais na área de saúde em todo 
o país chegava a 240.980 (BRASIL, 2015b), sendo a maior parte 
delas solicitações de pessoas reivindicando na Justiça o acesso 
a medicamentos (VENTURA et al., 2010). Em 2009, o Supremo 
Tribunal Federal convocou audiências públicas a fim de debater 
a judicialização das ações de saúde e estimular o diálogo sobre a 
temática. Tal abordagem pôde ter sido motivada pelo aumento 
expressivo da invocação do poder judiciário para concessão de 
benefícios envolvendo a saúde, afirmativa representada pelo 
crescimento de 1.920% nas ações judiciais contra o Ministério 
da Saúde, de 2005 a 2008, envolvendo apenas medicamentos 
(FRANCO, 2010). Pierro (2017) faz um levantamento de 2010 a 
2016 dos valores financeiros dispendidos pelo governo federal 
para financiar a aquisição judicial de medicamentos, verifi-
cando que, em 2016, os gastos dispendidos pelo governo federal 
para esse fim foi de, aproximadamente, R$ 1,6 bilhão de reais.

De forma específica, no que diz respeito aos medica-
mentos, os estudos com evidência empírica sobre judicialização 
da política de saúde nas regiões brasileiras indicam que o 
número de ações movidas contra os entes públicos, pleiteando 
esses produtos para saúde, vem crescendo acentuadamente nos 
últimos anos (VIEIRA; ZUCCHI, 2007; ROMERO, 2008; WANG et 
al., 2014). Uma evolução desse fenômeno da judicialização, em 
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nível federal, pode ser assim ilustrada: em 2005, o Governo 
Federal, por meio do Ministério da Saúde, gastou R$ 2,5 milhões 
com aquisição de medicamentos solicitados pela via judicial 
para atender 387 ações judiciais; em 2007, o gasto passou para 
R$ 15 milhões destinados ao atendimento de aproximadamente 
3.000 ações; em 2008, as despesas alcançaram R$ 52 milhões 
(MACHADO et al., 2011); em 2011, foram 7.200 ações, que 
somaram R$ 243 milhões (SEGATTO, 2012); em 2014, os gastos 
passaram para R$ 838,4 milhões (PORTAL DE SAÚDE, 2016); 
e em 2016, chegou a 1,6 bilhão (PIERRO, 2017).

Um panorama desse fenômeno foi realizado pela 
Advocacia Geral da União (AGU), em 2013, quando constatou 
que os gastos desses processos representaram, no ano de 2010, 
a quantia de quase 1 bilhão de reais, ao considerar apenas os 
dados colhidos com a União e em nove Estados (BRASIL, 2013a). 
Quando considerados apenas os gastos do Ministério da Saúde, 
contabiliza-se que os gastos para atendimento das demandas 
judiciais envolvendo medicamentos, insumos, cirurgias, equipa-
mentos e depósitos judiciais, aumentaram 500% do ano de 2010 
a 2014, equivalente a R$ 2,1 bilhões (PORTAL DA SAÚDE, 2016). 

Para Wang et al. (2014), o impacto orçamentário das 
decisões favoráveis aos réus no que diz respeito às políticas 
públicas de saúde são significativos e tem comprometido cada 
vez mais os municípios, uma vez que tais entes, de acordo com 
a estrutura federativa do SUS, apresentam responsabilidades 
envolvendo especialmente a baixa e a média complexidade 
e consequentemente menos repasses financeiros da União 
quando comparado com o dos Estados. Além disso, em seu 
estudo, os autores mostram que 55% (R$ 4.856.794,85) dos 
recursos destinados ao cumprimento das decisões judiciais 
envolvem itens que seriam de competência do Estado ou da 
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União, reforçando a premissa de que a organização federativa 
do SUS é afetada pela judicialização da saúde nos Municípios. 
Esse fato é ainda mais representativo quando se trata de medi-
camentos ou produtos para saúde de alto custo e tecnologia 
sofisticada para sua produção, como é o caso de itens utilizados 
para pacientes oncológicos.

Boing (2008) verificou, em seu estudo que, entre os medi-
camentos que acarretaram maior custo aos entes federativos 
em ações judiciais estão os antineoplásicos, formulados para 
os tratamentos do câncer, compreendendo 77% do volume 
financeiro movimentado pela Secretaria Estadual de Saúde de 
Santa Catarina (SES/SC) no atendimento das ações entre 2000 e 
2006, Estado que apresenta número representativo de decisões 
judiciais no Brasil. Em São Paulo, no ano de 2005, a situação foi 
semelhante, haja vista que 75% do gasto total para aquisição 
de medicamentos deferidos judicialmente foi para custear a 
compra de antineoplásicos, valor aproximado de R$ 661 mil 
(VIEIRA; ZUCCHI, 2007). 

Em nível federal, esse tipo de medicamento está entre 
as 20 demandas federais que apresentaram maior custo para 
atendimentos de ações judiciais no ano de 2011 (BRASIL, 2013b). 
Esse comprometimento financeiro também é relatado por Silva 
(2012), que evidenciou que, no Rio Grande do Norte, 28,70% das 
ações judiciais que requereram medicamentos oncológicos 
em nível federal tiveram valores acima de R$200.000 mil, ilus-
trando, assim, a dimensão do gasto financeiro destinado ao 
cumprimento dessas demandas judiciais. 

Aliado a essa crescente busca pelo poder judiciário para 
concretizar o direito à saúde da população, contra estados, 
municípios ou União, e ao elevado custo empregado na aquisição 
desses medicamentos e produtos para a saúde, especialmente no 
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que tange à oncologia, está o alto índice de câncer na população 
(SILVA, 2012). A esse respeito, Lopes et al. (2010) alertam sobre um 
importante elemento analítico no que diz respeito às demandas 
judiciais envolvendo medicamentos oncológicos: em seu estudo 
sobre o uso racional de medicamentos antineoplásicos e ações 
judiciais no Estado de São Paulo, os autores observaram que, 
entre os anos de 2006 a 2007, aproximadamente 17% dos pedidos 
judiciais envolvendo esse tipo de medicamento em questão 
não apresentaram evidência científica que comprovasse a 
sua utilização para a patologia indicada no laudo médico, 
percentual equivalente a R$ 6,8 milhões, sendo, contudo, 
deferidos judicialmente. 

Além disso, as decisões judiciais estão sendo, em sua 
maioria, favoráveis aos autores da ação, sendo frequente a 
obrigação de municípios fornecerem itens de responsabili-
dade estadual e, da mesma forma, estados sendo compelidos a 
atender demandas que deveriam ser de responsabilidade muni-
cipal (MESSEDER; OSORIO-DE-CASTRO; LUIZA, 2005; VIEIRA, 
ZUCHHI, 2007; GALVÃO, 2013). Nessa direção, Galvão (2013) 
evidencia que em 74,8% das decisões analisadas havia menção 
das responsabilidades dos entes federativos quanto à obrigação 
de ofertar medicamentos ao demandante, prejudicando, assim, 
o processo de descentralização das atividades assistenciais em 
saúde, ao passo que as diretrizes, evocadas por meio de políticas 
públicas, que fornecem as competências de cada ente público 
e consequentemente formam o alicerce para sustentação do 
Sistema Único de Saúde não são consideradas em sua totalidade 
pelo poder judiciário. 

Diante dos diferentes questionamentos que essa 
temática aflora, reforça-se a priori que a judicialização das 
políticas públicas apresentam teses antagônicas, quais sejam: 
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“(i) a efetivação do direito à saúde deve dar-se independente-
mente de política pública; (ii) a efetivação do direito à saúde 
só deve dar-se mediante política pública; (iii) a efetivação do 
direito à saúde deve dar-se mediante política pública, todavia, 
admitidas exceções”, sendo tais alegações motivos para o poder 
judiciário ora deferir, ora indeferir os pleitos envolvendo a 
saúde pública (BRASIL, 2015a, p. 13).

De forma específica, com relação à efetivação do direito 
à saúde mediante política pública, Pierro (2017) aponta ressalva 
com relação aos parâmetros adotados para a incorporação de 
medicamentos destinados ao SUS, visto que existem doenças 
raras que também precisam ter alternativas terapêuticas 
disponíveis no SUS e que, assim como os pacientes de doenças 
mais convencionais, necessitam de tratamentos gratuitos, pois 
muitas vezes a única alternativa para esses pacientes é o serviço 
público, quando se verifica o elevado custo desses fármacos. 
Desse modo, os parâmetros de incorporação de novas tecno-
logias no SUS também devem abarcar tais particularidades.

Além disso, no que tange à efetivação do direito à saúde, 
a ação do poder judiciário, a eficiência das ações e diante 
da necessidade de considerar não só elementos jurídicos no 
que diz respeito ao direito à saúde, mas também diretrizes e 
princípios das políticas públicas de saúde pública brasileira, 
alguns tribunais estão avançando nas metodologias usadas para 
embasar cientificamente as decisões judiciais. Dessa forma, 
o poder judiciário tem utilizado de suporte técnico-científico 
de comissões interdisciplinares que, de forma consultiva, 
apresentam elementos médico-legais indispensáveis para a 
apreciação das ações feitas pelos juízes, como é o caso do forne-
cimento de informações a respeito da comparação da eficácia 
e evidência científica dos medicamentos para a patologia 
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elencada na solicitação judicial; do registro do medicamento 
em órgãos sanitários; da análise da presença do medicamento 
em políticas de assistência farmacêutica e com distribuição 
gratuita, quando requerida por meio da denominação gené-
rica; do custo benefício de deferir um pleito que busca o 
tratamento medicamentoso.

Pode-se considerar também que outros avanços 
envolvendo o poder judiciário e as políticas públicas, de 
forma específica, envolvendo a fase da implementação de 
políticas pública, estão acontecendo. Nesse sentido, foi criada, 
por exemplo, a Resolução nº 238, de 6 de setembro de 2016, 
que dispõe sobre a criação e a manutenção de Comitês Estaduais 
da Saúde pelos Tribunais de Justiça e Regionais Federais, como 
também de especialização de vara – quando existir mais uma 
vara da Fazenda Pública (BRASIL, 2016a). Tais comitês e câmara 
técnica envolvendo a saúde pública consideram, além da decisão 
judicial envolvendo o deferimento ou não da solicitação judicial, 
a análise de critérios técnicos, científicos e que respeitam os 
aspectos das políticas públicas instituídas. 

Pode-se, então, dizer que o rumo da judicialização da 
saúde tem reflexos diretos na vida de muitos pacientes que 
aguardam tratamentos medicamentosos. Isso pode ser visto 
na repercussão do julgamento de diferentes decisões judiciais, 
dentre as quais se destaca a medida cautelar da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade-ADI nº 5.501, de 19 de maio 2016, que 
suspendeu os efeitos da Lei nº 13.269, que, por sua vez, libe-
rava o uso da fosfoetanolamina para pacientes com neoplasia 
maligna e fixava parâmetros para o processo de judicialização 
de demandas de saúde (BRASIL, 2016b). 

Além dessa decisão, recentemente, o Supremo Tribunal 
Federal voltou a discutir o fornecimento de medicamentos de 



315

GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL 

CICLO JUDICIALIZADO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: 
causas, consequências e alternativas envolvendo a judicialização 

de medicamentos oncológicos
Márcia Fernanda Silva Macêdo Galvão - Hironobu Sano

alto custo sem registro no Brasil e de medicamentos que não 
estão na lista do SUS, mas que são solicitados judicialmente, 
por meio do julgamento das seguintes ações de Recurso 
Extraordinário (RE): RE nº 566.471/RN e RE nº 657.718/MG. 
O resultado desse julgamento implica o tratamento de muitos 
pacientes que aguardam o recebimento de medicamentos e 
entraram na justiça para recebê-los, visto que não estariam 
disponibilizados gratuitamente. 

Um caso que recebeu repercussão nacional, em 2017, e 
que envolve ao mesmo tempo doença rara, medicamento não 
disponibilizado no Brasil e paciente com risco de morte foi o de 
uma criança com atrofia muscular espinhar (AME). Ela preci-
sava de um medicamento chamado Spinraza@Nusinersena, 
que tem o custo unitário de 500 mil reais e, por tratamento, 
3 milhões de reais. Consiste em uma doença fatal, rara e, no 
Brasil, ainda não há tratamentos disponíveis, embora já tenha 
medicamento aprovado pelo Food and Drug Administration 
(FDA) para essa enfermidade. 

No caso específico desse paciente, houve uma demanda 
judicial que tramita em segredo de justiça e que responsabiliza 
o plano de saúde pelo custeio desse tratamento. Houve indeferi-
mento e, a partir de então, foram mobilizadas as redes sociais na 
tentativa de importação do produto. O resultado foi a obtenção 
do medicamento e a instauração de uma campanha, por meio 
de abaixo-assinado, para que o medicamento em questão fosse 
liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
e o Sistema Único de Saúde (SUS) pudesse incorporá-lo à sua 
padronização. Como resultado, em 11 de junho 2019, foi publi-
cada a Portaria nº 1.297, que institui projeto piloto de acordo de 
compartilhamento de risco para incorporação de tecnologias 
em saúde a fim de oferecer acesso ao medicamento Spinraza 
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(Nusinersena) para o tratamento da Atrofia Muscular Espinhal 
(AME 5q), tipos II e III, no âmbito do (SUS), demonstrando a rele-
vância da via judicial para o acesso a medicamentos de alto custo 
e utilizados em patologias sem tratamentos disponíveis no SUS.

Existem controvérsias entre os ministros com relação aos 
parâmetros que devem ser considerados no processo da judi-
cialização. Pelo Ministro Marco Aurélio, deve ser considerados 
os seguintes aspectos: a) demonstração da imprescindibilidade; 
b) impossibilidade de substituição; c) incapacidade financeira 
do enfermo; d) falta de espontaneidade solidária dos membros 
da família em custeá-lo. Por sua vez, o ministro Roberto 
Barroso, de forma semelhante, considera a incapacidade 
financeira do paciente e a impossibilidade de substituição pelo 
SUS, mas acrescenta: a) a não incorporação do medicamento 
não resultou de decisão expressa dos órgãos competentes; 
b) comprovação de eficácia do medicamento pleiteado à luz da 
medicina baseada em evidências; c) propositura da demanda 
necessariamente da União. O Ministro Edson Fachin valoriza: 
a) requerimento prévio administrativo; b) subscrição por 
médico da rede pública; c) utilização da denominação comum 
brasileira (DCB) ou denominação comum internacional (DCI); d) 
justificativa da inadequação ou inexistência de medicamento 
ou tratamento dispensado pelo SUS; e) laudo com comprovação 
de superioridade farmacológica do medicamento solicitado em 
processo judicial em relação ao disponibilizado pelo SUS para 
a mesma doença, se houver. 

Nesse sentido, ainda não há um consenso com relação 
aos parâmetros que devem ser seguidos, contudo, já existem 
recomendações que guiam o serviço público de saúde no que 
diz respeito à dispensação de medicamentos envolvendo o 
poder judiciário, sendo notória a utilização: a) da medicina 
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baseada em evidência; b) da prescrição com nome do medi-
camento descrito pela da denominação comum brasileira 
(DCB) ou denominação comum internacional (DCI); e c) de 
medicamentos registrados na Anvisa.

A esse respeito, destaca-se que vários fatores precisam 
ser ponderados no momento da decisão judicial. Especialmente 
ao considerar a presença de diferentes atores inseridos no 
processo de implementação das políticas públicas, a ascensão 
do fenômeno da judicialização da saúde nessa etapa do ciclo 
das políticas públicas, a possibilidade de existência de inte-
resses contrários aos da administração pública e os elevados 
recursos financeiros destinados ao custeio do atendimento das 
demandas judiciais. Além disso, investigações policiais eviden-
ciaram o envolvimento de indústrias farmacêuticas, médicos, 
advogados, empresários, pacientes em organizações criminosas 
que induzem o crescimento de demandas judiciais por medi-
camentos novos no mercado e que apresentam elevados custos 
aos cofres públicos (FALAVINHA; MARCHETO, 2017).

O fenômeno da judicialização das demandas sociais 
também repercute na necessidade de avaliar o cumprimento 
das decisões judiciais proferidas, visto que, no momento em que 
as decisões não são cumpridas pelo ente público, os gestores 
podem ser penalizados e, ao mesmo tempo, o paciente ficar 
sem o tratamento requerido. Portanto, o descumprimento das 
decisões judiciais faz com que o ônus para os cofres públicos 
seja ainda maior, haja vista que, além do recurso vinculado ao 
atendimento da demanda judicial, agregado a ele está o valor 
das multas e penalizações financeiras.

Nesse contexto, ainda existe um impasse que envolve 
questões orçamentárias da União, estados e municípios, 
os quais precisam garantir que as políticas públicas sejam 



318

GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL 

CICLO JUDICIALIZADO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: 
causas, consequências e alternativas envolvendo a judicialização 

de medicamentos oncológicos
Márcia Fernanda Silva Macêdo Galvão - Hironobu Sano

efetivas. Ao mesmo tempo, esses entes são compelidos a atender 
decisões judiciais que comprometem parte considerável do 
recurso financeiro destinado à saúde de um só paciente. Nesse 
caso, instaura-se o conflito entre o direito individual versus o 
coletivo, apresentando como complicador a impossibilidade de 
se mensurar quanto vale a vida e o sofrimento dos que precisam 
adquirir o benefício não disponibilizado nos serviços públicos 
de saúde por vias administrativas.

Diante dessa problemática e considerando a ascensão 
do fenômeno da judicialização, recentemente foi publicado 
pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do 
Sul o Provimento nº 2, pelo qual os magistrados são orientados 
a respeito dos procedimentos que devem ser adotados antes, 
durante e posteriormente à decisão judicial, no sentido de: 
a) comprovar a realização do pedido administrativo antes da 
solicitação judicial; b) verificar a existência do registro dos 
medicamentos em órgãos sanitários com pré-requisito antes 
de deferir os medicamentos; c) não acatar solicitações para o 
uso off label de fármacos, que se trata de fazer uso em trata-
mentos divergentes daqueles elencados na bula; d) não acatar 
solicitações para uso experimental; e) apresentar as evidências 
científicas que comprovem a eficácia do medicamento para 
a patologia indicada, quando diferentes dos padronizados 
na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename); 
f) solicitar prestação de contas (BRASIL, 2015c).

Corroborando a adoção de tais medidas e, de forma espe-
cífica, a necessidade de se avaliar os casos para os quais existem 
medicamentos destinados para o uso off label, Vieira e Zucchi 
(2007) destacam que os medicamentos judicialmente solicitados 
precisam de ensaios clínicos, comprovação científica e registro 
na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) antes de 
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ser deferidos, pois, em seus resultados, do gasto total com 
judicialização de acesso a medicamentos, 75% foram destinados 
à aquisição desses fármacos, apesar da ausência de evidência 
técnico-científica suficiente que justificasse a sua utilização. 

Salienta-se também que, entre as diversas maneiras 
de se conceder o benefício ao paciente, o poder judiciário 
pode, diante de tantas alternativas: a) obrigar o ente público 
a adquirir o medicamento por meio de compra direta e, após 
isso, responsabilizá-lo pela entrega do item ao paciente ou ao 
hospital credenciado na rede de assistência do SUS; b) fazer 
com que tal ente faça o depósito do recurso financeiro equiva-
lente ao valor do medicamento, na conta bancária do paciente, 
que pode não ter instrução técnica suficiente para adquirir 
o produto considerando os critérios de custo-benefício do 
produto; c) solicitar ao ente público uma cotação dos preços 
dos medicamentos e, assim, já direcionar a aquisição do produto 
pelo paciente para a empresa que ofereça o menor preço; 
ou ainda d) determinar que o Centro de Alta Complexidade em 
Oncologia (Cacon) ou a Unidade Terciária de Alta Complexidade 
em Oncologia (Unacon), em se tratando de medicamentos 
oncológicos, adquira o medicamento com recursos advindos 
dos entes públicos.

Desse modo, observa-se que várias são as formas de 
aquisição do medicamento e, de acordo com a opção escolhida, 
a repercussão financeira pode ser diferenciada e ainda podem 
ser privilegiados determinados fornecedores. Registra-se que 
medicamentos utilizados para tratamentos contínuos, ao ser 
solicitados aos entes públicos por meio judicial, como terão de 
ser comprados mensalmente, podem ser colocados em registros 
de preços, a fim de que possam tentar adquirir por melhores 
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valores, fato esse que não acontece quando o dinheiro é depo-
sitado diretamente na conta bancária do paciente.

Nesse sentido, um ponto válido de se mensurar é o 
acompanhamento desses pacientes que precisam utilizar os 
medicamentos de forma continuada, pois, muitas vezes, o trata-
mento é concluído ou alterado e tal mudança não é fiscalizada 
e/ou auditada e, assim, o controle com relação à devolução dos 
medicamentos não utilizados fica prejudicado. Fato agravado 
quando se tem medicamentos comprados pelos entes públicos 
para cumprir decisões judiciais e os pacientes não vão buscar tais 
fármacos, o que gera acúmulo de medicamentos indevidamente 
e recursos financeiros deslocados para demandas impróprias.

Assim, levar as necessidades de saúde para que o poder 
judiciário decida entre deferir ou não um pedido judicial que 
pleiteia medicamentos envolve, entre tantos elementos, o fato 
de estar na Constituição Federal o dever do Estado de garantir 
a saúde para população, não restringindo o tipo, a quantidade 
e o grau da assistência, ao passo que, de forma paradoxal, 
há políticas públicas de dispensação gratuita de medicamentos 
que direcionam os entes federativos a distribuírem para as 
pessoas medicamentos específicos e não todos os solicitados 
pelos médicos. Diante desses elementos, observa-se que o 
aprofundamento da análise dos diferentes impasses envolvendo 
a judicialização do acesso a medicamentos pode retratar a 
complexidade da judicialização e políticas públicas de saúde, 
tornando-se desafiador encontrar mecanismos para minimizar 
os transtornos que esse fenômeno poderá ocasionar, não só aos 
cofres públicos, mas também à saúde da população.
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A JUDICIALIZAÇÃO NA POLÍTICA 
DE ATENÇÃO ONCOLÓGICA

No âmbito do SUS, a oncologia tem promoção, prevenção, 
diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos 
na Política Nacional de Atenção Oncológica (PNAO). Por meio 
dessa política, a atenção oncológica deve ser implantada em 
todas as unidades federativas a fim de formar redes estaduais 
e regionais articuladas em todos os níveis de atenção e de aten-
dimento a pacientes oncológicos (BRASIL, 2005, 2013b). Assim, 
a Portaria GM nº 874, de 16 de maio de 2013, institui a Política 
Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na Rede de 
Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito 
do SUS e reforçou a presença dos entes federativos (Ministério 
da Saúde, secretarias de saúde dos estados, do Distrito Federal 
e dos municípios) na implementação, de forma a permitir o 
provimento contínuo dos serviços e das ações voltadas para a 
saúde da população (BRASIL, 2013b).

Diante dessa normatização, além dos entes federativos, 
pode-se também inserir, em termos de responsabilidades 
com o tratamento do paciente com câncer, as unidades de 
saúde habilitadas e credenciadas ao SUS, como a Unacon e a 
Cacon, sendo possível, por meio da concessão dessa habilitação 
pelo Ministério da Saúde, padronizar, adquirir, prescrever e 
dispensar os medicamentos antineoplásicos (oncológicos) 
necessários à população e de forma gratuita. 

A Política Nacional de Atenção Oncológica (PNAO), atual-
mente, é representada pela Política Nacional para prevenção 
e Controle de Câncer e tem diferentes princípios e diretrizes: 
havendo destaque para o capítulo: 
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V - a incorporação e o uso de tecnologias voltadas 
para a prevenção e o controle do câncer na Rede de 
Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no 
âmbito do SUS devem ser resultado das recomendações 
formuladas por órgãos governamentais a partir do 
processo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) e 
da Avaliação Econômica (AE) (BRASIL, 2013b). 

Assim, é igualmente importante conhecer princípios 
e diretrizes relacionados ao cuidado integral aos pacientes, 
em especial, no que tange ao art. 13 que disciplina: “Fazem 
parte do cuidado integral a prevenção, a detecção precoce, o 
diagnóstico, o tratamento e os cuidados paliativos, que devem 
ser oferecidos de forma oportuna, permitindo a continuidade 
do cuidado” (BRASIL, 2013a).

Dessa forma, o Sistema Único de Saúde deve se utilizar 
das bases da saúde a partir de evidência, avaliando parâmetros 
farmacoeconômicos. Para tanto, as secretarias municipais e 
estaduais de saúde e o Ministério da Saúde devem oferecer o aten-
dimento integral aos pacientes oncológicos em todos os níveis 
de assistência: atenção básica, média e alta complexidade. Desse 
modo, cada ente federativo tem responsabilidades de forma única 
e solidária com os demais entes, frente à política oncológica.

No que tange ao Ministério da Saúde, de forma especí-
fica, cabe a definição de diretrizes gerais para a organização 
da linha de cuidado do câncer, assim como a realização de 
estudos de avaliação tecnológica em saúde (ATS) e avaliação 
econômica (AE) e o estabelecimento de diretrizes e recomenda-
ções no âmbito nacional para prevenção e controle do câncer. 
Porém, reforça-se que é comum a todos os entes federativos, 
além do financiamento tripartite, a elaboração e divulgação dos 
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protocolos e diretrizes terapêuticas (PCDT) para os cânceres 
mais prevalentes como também a regulação e o estabelecimento 
do fluxo dos pacientes do SUS.

Para o cumprimento dessas atribuições frente à polí-
tica oncológica, faz-se necessário que os gestores públicos 
apresentem instrumentos capazes de monitorar os resultados 
dessa política e possam implementar medidas que promovam 
aumento da eficiência e eficácia dos indicadores de saúde. 
Nesse sentido, a Resolução nº 5, de 19 de junho de 2013, traz as 
regras do processo de pactuação de diretrizes, objetivos, metas 
e indicadores que os entes federativos podem estabelecer. 

Posto isso e diante dos princípios e diretrizes relacio-
nados à política pública em questão e a fim de que eles possam 
ser cumpridos de forma eficaz, evidencia-se a relevância do 
compromisso não só dos entes federativos, mas também dos 
prestadores de serviços oncológicos habilitados para atender 
a população, os quais apresentam atribuições e características 
específicas: Unacon, Cacon e Centro de Referência de Alta 
Complexidade em Oncologia.

Com isso, a rede de atenção oncológica, por meio dos 
Cacons e Unacons, realiza procedimentos quimioterápicos 
notificando tais atividades ao Sistema Único de Saúde, por meio 
do Sistema Ambulatorial do SUS (SIA-SUS), o qual apresenta a 
Autorização de Procedimentos de Alta complexidade (Apac), 
que é o documento pelo qual a instituição solicita ressarcimento 
financeiro aos gestores públicos (BRASIL, 2012b). Ressalta-se que 
o ressarcimento para unidades ou centros oncológicos independe 
do porte do estabelecimento ou do tipo de medicamentos utili-
zados para o tratamento do câncer, visto que o valor repassado é 
de acordo com o procedimento, sendo fixo e igual para todas as 
unidades cadastradas como Cacon ou Unacon no Brasil. 
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Além disso, independentemente de qual seja o local de 
atendimento do paciente com câncer, o ente deve cumprir o 
que estabelece a Lei nº 12.732, conhecida como a Lei dos 60 
dias, “que dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente 
com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo para 
seu início”. Em seu artigo 1º reforça: “Art. 1º O paciente com 
neoplasia maligna receberá, gratuitamente, no Sistema Único 
de Saúde (SUS), todos os tratamentos necessários, na forma 
desta Lei” (BRASIL, 2012a). Ainda segundo essa lei, reconhece-se 
a importância da atualização das terapias: “A padronização 
de terapias do câncer, cirúrgicas e clínicas, deverá ser revista 
e republicada, e atualizada sempre que se fizer necessário, 
para se adequar ao conhecimento científico e à disponibilidade 
de novos tratamentos comprovados” (BRASIL, 2012a).

Torna-se notório, nesse sentido, que o não cumprimento 
do tempo de espera estipulado em lei para o início do tratamento 
e do diagnóstico de câncer poderá ter impactos tanto para o 
paciente, no que diz respeito às chances de cura e sobrevida, 
quanto para gestão pública. Em relação ao tratamento, quando 
iniciado tardiamente, poderá requerer mais investimentos, 
necessitar de medicamentos mais sofisticados (BRASIL, 2011b).

Salienta-se que cada instituição tem sua padronização 
para adoção de medicamentos; e que os médicos, com base 
nas diretrizes terapêuticas e mediante avaliação do caso do 
paciente, escolhem o tratamento a ser seguido. Assim, quando 
se trata de câncer, o pagamento não considera o custo do 
medicamento individualmente, mas avalia o atendimento 
integral ao paciente. Para tanto, os medicamentos utilizados 
para essa finalidade não são financiados no bloco de assistência 
farmacêutica, eles estão enquadrados no bloco conhecido por 
Atenção Especializada de média e alta complexidade. 
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Nesse sentido, torna-se pertinente esclarecer alguns 
pontos relativos às particularidades dos medicamentos 
oncológicos e competências dos envolvidos, quais sejam: 
a) os estabelecimentos habilitados em Oncologia pelo SUS são 
os responsáveis pelo fornecimento dos medicamentos antineo-
plásicos que, livremente, padronizam, adquirem e prescrevem, 
devendo observar as diretrizes terapêuticas do Ministério da 
Saúde vigentes, quando existentes; b) o Ministério da Saúde 
e as Secretarias de Saúde não padronizam nem fornecem 
medicamentos antineoplásicos diretamente aos hospitais ou 
aos usuários do SUS; c) a Tabela de Procedimentos do SUS não 
se refere a medicamentos oncológicos, mas a situações tumorais 
específicas, que orientam a codificação desses procedimentos, 
que são descritos independentemente de qual esquema tera-
pêutico seja utilizado (BRASIL, 2014).

Salienta-se que alguns medicamentos são exceção a essa 
regra e são adquiridos pelo Ministério da Saúde e distribuídos 
aos estados, a saber: a) Mesilato de Imatinibe (Glivec) para os 
pacientes portadores de Leucemia Mieloide Crônica e GIST; 
b) Dasatinibe de 20 mg e 100 mg (Sprycel) e Nilotinibe 200 mg 
(Tasigma) para pacientes portadores de Leucemia Mieloide 
Crônica conforme sua linha de tratamento; c) Trastuzumabe 
(Herceptin) para pacientes portadores de câncer de mama 
não metastático; d) Lasparaginase (Elspar) para pacientes 
portadores de Leucemia Aguda em crianças e adolescentes; 
e) Rituximabe (Mabthera) para os pacientes portadores de 
Linfoma não Hodgkin de Grandes Células B e linfoma folicular; 
f) Dactomicina 0,5 mg/mL indicado para o tratamento de 
Tumor de Wilms, Rabdomiossarcoma e Sarcoma de Ewing em 
crianças e adolescentes e Neoplasia trofoblástica Gestacional 
(RIO GRANDE DO NORTE, 2017). Nesses casos, os estados 
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repassam esses medicamentos para os hospitais credenciados, 
quando comprovados a necessidade e o atendimento para 
pacientes do SUS. Tais compras, no formato centralizado, são 
justificadas ora pelo alto potencial teratogênico, ora por ser um 
mecanismo de minimizar os custos dos medicamentos adquiridos 
de forma centralizada, ora para controlar a dispensação e o uso.

Assim, há medicamentos oncológicos adquiridos de 
forma centralizada pelo Ministério da Saúde (MS), os quais 
são distribuídos para as Secretarias Estaduais de Saúde e 
repassados para os Cacons e Unacons conforme necessidade 
de uso de pacientes do SUS. Reforça-se, porém, que para os 
pacientes receberem esses medicamentos, precisarão atender os 
requisitos estipulados pelas diretrizes nacionais emitidas pelo 
MS. Dessa forma, sob a responsabilidade dos Cacons e Unacons, 
ficam os medicamentos que não são de competência do MS.

Ressalta-se, porém, que a aquisição dos demais medica-
mentos utilizados na quimioterapia são de responsabilidade do 
hospital que se credenciou para tal (Cacon ou Unacon), tendo, 
inclusive, de atender os princípios e diretrizes do SUS, entre 
eles, a integralidade da assistência aos pacientes com câncer. 
Os medicamentos fornecidos por essas unidades precisam ter 
registro nos órgãos sanitários e ser comercializados no Brasil. 
Frisa-se, então, que os Cacons e Unacons têm liberdade para 
padronizar os medicamentos que serão utilizados em pacientes 
com câncer, devendo atentar para as diretrizes terapêuticas 
(DDT) referentes a cada tipo de câncer, assim como para os 
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), quando 
existentes (BRASIL, 2014).

Nesse sentido, esclarece-se que os PCDT são adotados 
para os estabelecimentos do SUS, enquanto as diretrizes tera-
pêuticas (DDT) regulam a assistência farmacêutica prestada 
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tanto na rede pública quanto na rede privada. Reforça-se que 
ambos os documentos permitem uma análise importante do 
tipo de tratamento a ser adotado para cada tipo de câncer, 
bem como os critérios de diagnóstico, inclusão e suspensão; 
de acompanhamento e evolução do tratamento. 

Em situações em que as diretrizes terapêuticas não 
estiverem disponíveis, os protocolos adotados pelos Cacons e 
Unacons devem fazer recomendações baseadas nas Avaliações 
de Tecnologia em Saúde (ATS) (BRASIL, 2017), primando-se 
pela segurança, eficácia, efetividade e pelo custo-benefício do 
medicamento disponibilizado para a população. Essa discri-
cionariedade com relação à padronização dos medicamentos 
oncológicos pode fazer com que, em um mesmo estado, haja 
unidades e centros de atenção oncológica com padronizações 
de medicamentos variadas e, consequentemente, alternativas 
de medicamentos diferentes para o mesmo tipo de câncer. 
Além disso, sabe-se que as alternativas terapêuticas para o 
câncer são a cada dia mais inovadoras e de alto custo, fazendo 
com que nem todas as unidades que prestam serviços onco-
lógicos ao SUS acompanhem essa evolução, promovendo a 
disponibilização, no mesmo SUS, de medicamentos diferentes 
para a mesma patologia (KALIKS et al., 2017). 

Nesse contexto e considerando o impacto orçamentário e 
a segurança na utilização desse tipo de medicamento, torna-se 
válido mencionar que os antineoplásicos, para ser padronizados 
nos protocolos clínicos e de acordo com as diretrizes terapêu-
ticas (PCDT) do SUS, precisam ser avaliados por diferentes 
parâmetros antes de sua incorporação, quais sejam: impactos 
clínicos, sociais, econômicos, além da comprovação de eficácia, 
efetividade, segurança e custo-efetividade do medicamento.
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Esse detalhamento de competências relacionadas à onco-
logia permite visualizar a responsabilidade compartilhada da 
atenção oncológica não só entre os entes federativos mas também 
com a rede credenciada que presta serviços ao SUS. Essa rede de 
atores inseridos no ciclo da PNAO tem como missão implementar 
essa política pública de modo a atender os princípios norteadores 
do SUS e ainda atender, de forma satisfatória e integral, o número 
crescente de pacientes acometidos com câncer. 

Epidemiologicamente, o câncer representa 12% de todos os 
óbitos do mundo (DECIT, 2007), necessitando, por isso, de atenção 
tempestiva, tratamentos e acompanhamentos adequados, já 
que existe possibilidade de fatalidade e recorrência. Dados do 
Instituto Nacional de Câncer (Inca) demonstram que a estima-
tiva de casos novos no Brasil, no ano de 2014, era de 576.580 mil 
casos novos relacionados a todos os Estados brasileiros e 152.000 
mil referentes às capitais (INCA, 2014). Para o ano de 2016/2017, 
a estimativa já passa para 597 mil casos novos de câncer 
(INCA, [2017?]). Estima-se que, no Brasil, no ano de 2030, a carga 
global de casos novos de câncer será de 21,4 milhões e serão 13,2 
milhões de mortes ocasionadas por essa patologia, com maior 
incidência na pele, do tipo melanoma, seguida pelos tumores 
de próstata, mama feminina, cólon e reto, pulmão, estômago e 
colo uterino, dados esses justificados pelo crescimento e enve-
lhecimento da população brasileira (INCA, 2014). Considerando a 
projeção populacional para o ano de 2016, por região brasileira, de 
forma decrescente, aponta-se que o Sudeste (85.098.547 pessoas) 
seguido do Nordeste (56.481.309 pessoas) são as regiões com maior 
número de pessoas que serão acometidas pela doença, sendo o 
Sul (28.990.565), Norte (16.606.722) e Centro-Oeste (15.041.918) as 
regiões com menores números (INCA, [2017?]). 
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Diante desses números e ao relacioná-los ao alto custo 
do tratamento e da reabilitação que envolve a oncologia e a 
presença da judicialização da saúde para aquisição de produtos, 
a implementação da Política Nacional de Atenção Oncológica 
torna-se ainda mais relevante e urgente. Para Palotti e Costa 
(2011), a fase da implementação torna-se ainda mais complexa 
por envolver, ao mesmo tempo, autonomia dos entes federa-
tivos, coordenação das ações em prol do alcance dos objetivos 
da política e arranjos cooperativos e competitivos entre os 
implementadores e formuladores. Esses fatores tornam a coor-
denação entre os atores – seja os de nível central, intermediário 
ou da base – uma variável importante para se analisar quando 
se trata de implementação de políticas públicas (LUNDIN, 2007), 
podendo o número deles ser algo significante para o sucesso 
na execução dessas políticas (PRESSMAN; WILDAVSKY, 1973, 
O’TOOLE JUNIOR; MONTJOY, 1984). 

No que diz respeito à padronização de medicamentos 
oncológicos no SUS, esta é feita vinculando a disponibilidade 
desses medicamentos à comprovação de patologias específicas. 
Assim, apesar de esses medicamentos estarem disponíveis no 
SUS, existem pacientes que os demandam na justiça, por não 
apresentar os requisitos comprobatórios para sua dispen-
sação. Alerta-se, nesse sentido, que existem medicamentos 
comprados de forma centralizada pelo Ministério da Saúde 
que estão incluídos em grupo de medicamentos estratégicos 
participantes de projetos de desenvolvimento produtivo no 
Brasil, devendo, por isso, apresentar preços diferenciados. 
Por conseguinte, se o fluxo da aquisição for diferente, poderá 
ter preços mais onerosos sendo aplicados nas compras dos 
medicamentos judicializados.
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Por meio da análise dos dados, identifica-se que a compra 
dos medicamentos – quando feita por hospitais privados (PF), 
pacientes (PMC) e governo (PMVG) – apresenta possibilidades 
de custo bem diferentes e que o menor valor do medicamento 
é aplicado quando a compra é feita pelo governo. Se a aquisição 
dos medicamentos for por meio do Ministério da Saúde, esses 
valores financeiros podem ser ainda menores, ao considerarem 
a quantidade e o valor total da compra, assim como o poder de 
barganha desse nível de governo. 

Posto isso, a existência de parcerias entre os estados, 
municípios, Ministério da Saúde e poder judiciário, capazes 
de promover a vinculação da aquisição de medicamentos 
oncológicos, por ordem judicial, aos valores financeiros 
estabelecidos nas compras realizadas pelo Ministério da 
saúde, apresentaria reflexos diretamente relacionados aos 
cofres públicos de economia e melhor utilização da máquina 
púbica. De igual modo, parcerias entre tais entes, no sentido 
de coibir o depósito de verbas públicas diretamente em contas 
particulares, com priorização das aquisições de medicamentos 
sendo realizadas pelos entes públicos, implicaria redução 
maior dos gastos com a judicialização, assim como auxiliaria 
na execução do ciclo da assistência farmacêutica, tão essencial 
para o fornecimento do medicamento de forma segura aos 
pacientes, evitando armazenamento e transporte inade-
quado e desperdícios. Com a adoção dessas medidas, ainda se 
permitiria que os conflitos de interesse fossem minimizados 
no processo de aquisição dos medicamentos, ao passo que não 
haveria a determinação judicial impondo o nome da empresa 
que deveria fornecer o medicamento.

Além disso, existe outro impasse: a aquisição dos medi-
camentos judicializados sendo feita pela Unacon e pelo Cacon, 
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em vez de ser feita pelo governo também gera mais custos. 
Nesse sentido, a centralização dessas compras dos medica-
mentos nos estados, por ordem judicial, precisa ter agilidade em 
sua execução e entrega no hospital responsável pelo paciente, 
sendo recomendado, então, no momento de firmar as parcerias 
em questão, que os prazos sejam estabelecidos e que o fluxo 
dos recursos e do medicamento também esteja apresentado na 
decisão, a fim de que cada um dos entes e das instituições sejam 
responsabilizados em caso de descumprimento. 

Ressalta-se, ainda, que a solicitação – por via judicial de 
medicamentos para patologias que não estão presentes nas 
bulas, em DDT ou PCDT de oncologia – pode gerar incertezas 
quanto à segurança e à efetividade de tais drogas. Nesses casos 
especialmente, torna-se evidente a necessidade de um parecer 
de um especialista na área para respaldar a decisão em dois 
aspectos: o primeiro, se o medicamento que está prescrito é 
o mais seguro e eficaz para o paciente; e o segundo, se o SUS 
apresenta alternativas terapêuticas para o caso. Em se tratando 
de medicamentos oncológicos, um aspecto a ser considerado 
é se o prescritor é oncologista, apto a atender a integralidade 
do paciente, e se é servidor público. Médicos da rede privada 
podem não seguir as diretrizes propostas para o tratamento dos 
pacientes oncológicos como o fazem os do SUS. Por isso, a pres-
crição médica também deve ser analisada nessa perspectiva.

Aprofundando a discussão, ainda se tratando de poder 
judiciário e entes públicos, há a necessidade da preconização 
da responsabilidade solidária entre os entes, com aplicações 
de percentuais para representar a proporção que cada ente 
é obrigado a financiar no cumprimento da decisão judicial. 
Contudo, não existindo estudos ou levantamentos relacionados 
ao acompanhamento e à efetivação desses repasses pelos entes 
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públicos, envolvidos conjuntamente entre os entes federativos, 
pode haver casos de comprometimento financeiro de uma das 
partes envolvidas, na medida em que esse controle dos repasses 
financeiros é prejudicado.

Diante do exposto, compreende-se que a judicialização 
pode vir a ser a única alternativa para o paciente do SUS ter 
acesso ao medicamento que sua patologia requer, especialmente 
quando esse sistema não disponibiliza alternativas eficazes. 
Tal situação gera um ciclo vicioso, no qual se tem um problema, 
que é a atualização dos protocolos clínicos periodicamente, 
que não é resolvido pelas instâncias superiores – no caso da 
política oncológica, o responsável é Ministério da Saúde – e 
que afeta diretamente estados e municípios que se deparam 
com decisões judiciais, obrigando-os a fornecer medicamentos 
de alto custo para os pacientes que o solicitam. Esse trâmite 
desestrutura o planejamento, não apenas no que diz respeito à 
assistência farmacêutica, mas também o processo de compras 
de medicamentos, gerando, por conseguinte, problemas orça-
mentários e financeiros capazes de comprometer a coletividade 
ao prejudicar a execução de políticas públicas previamente 
estabelecidas e implementadas.

Com base em evidências científicas, a prática médica 
revela que os tratamentos para o câncer têm propiciado 
melhorias ao paciente, com avanços positivos no tratamento. 
Contudo, as tabelas que identificam o valor dos repasses 
financeiros para cada procedimento relacionado com o câncer 
não estão atualizadas de modo a contemplar essas inovações 
tecnológicas, fazendo com que os profissionais se deparem com 
a triste realidade de saber que existe uma possibilidade de cura 
para o seu paciente, mas que, infelizmente, não há como ele ter 



333

GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL 

CICLO JUDICIALIZADO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: 
causas, consequências e alternativas envolvendo a judicialização 

de medicamentos oncológicos
Márcia Fernanda Silva Macêdo Galvão - Hironobu Sano

esse acesso gratuitamente, a não ser que recorra à justiça para 
conseguir tal pleito. 

Além disso, a responsabilidade solidária apontada como 
grande norteadora das decisões judiciais, que determina, em 
alguns casos, o percentual vinculado à União, ao estado e ao 
município, precisaria considerar, no caso específico da política de 
oncologia, de qual dos entes federativos seria a responsabilidade 
por incluir esse medicamento nos protocolos do SUS. Enquanto 
o valor financeiro destinado à compra de medicamentos 
oncológicos judicializado for compartilhado por todos os entes 
federativos, aqueles que de fato têm o poder de reformular os 
protocolos e diretrizes não sentirão o real impacto de todas as 
demandas judiciais e o quanto que todos estão sendo prejudi-
cados pela falta de responsabilização dos envolvidos. 

No que diz respeito à responsabilização, é preciso 
entender também se falhas na atenção básica, na promoção de 
campanhas, ou na contratualização de serviços de diagnóstico 
do câncer ou ainda se os vazios assistenciais promovidos pela 
distribuição das Unacons e dos Cacons no Estado podem estar 
conduzindo ao aumento da gravidade dos tipos de câncer. 
Se assim for feito e evidenciado que os municípios e estados 
estão falhando na implementação da política oncológica, esses 
entes também precisam ser responsabilizados e penalizados 
com o custo do tratamento medicamentoso, a fim de que possam 
mais bem gerir os recursos públicos e as responsabilidades que 
lhes foram confiados no intuito de fazer acontecer as políticas 
públicas de saúde.

Com isso, percebe-se que todos os entes federativos são 
responsáveis, porém, em proporções diferentes. A esse respeito, 
questiona-se: em que medida as decisões judiciais estão 
repercutindo essas responsabilidades? Nesse impasse entre 
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as responsabilidades de cada ente federativo, o paciente fica 
sem o tratamento em tempo oportuno, sem definições quanto 
ao deferimento e cumprimento das solicitações e decisões 
judiciais. Considera-se, ainda, que, o tempo que se leva entre 
solicitar, deferir e receber o medicamento, a doença pode ter se 
agravado de modo que o tratamento medicamentoso solicitado 
não tenha mais efeito. Assim, torna-se digno para o paciente ter 
um posicionamento dos gestores públicos quanto à dispensação 
de tratamento que foi prescrito para ele e, em casos em que 
não puder ser fornecido, faz-se necessário que o SUS ofereça 
alternativas medicamentosas e, desse modo, o paciente tenha 
a assistência necessária.

MODELO TEÓRICO: causas, consequências e 
alternativas envolvendo a judicialização da 
saúde no ciclo judicializado de políticas públicas

O ciclo de política pública, segundo a visão tradicional, 
é a divisão das suas etapas em fases, a saber: a identificação 
do problema, a formulação de soluções, a tomada de decisão, 
a implementação e a avaliação (MENY; THOENIG, 1989). Nessa 
perspectiva, Barreiro e Furtado (2015) inovam, incluindo, nesse 
ciclo, a judicialização, evidenciando a capacidade do poder 
judiciário em promover a implementação forçada de políticas 
públicas. Essa inclusão gera etapas específicas para esse novo 
ciclo, quais sejam: a) o poder legislativo e executivo atua na 
fase da formulação ou reformulação da política; b) falhas na 
implementação dessa política acontecem; c) a judicialização 
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surge; d) uma implementação forçada é gerada; e) o processo 
de avaliação e o ciclo se reiniciam.

Quanto ao ciclo judicializado de políticas públicas, este 
surgiu com base no ciclo tradicional de políticas públicas, na 
tentativa de inserir o poder judiciário como ator e participante 
da complexa dinâmica que envolve o estado e a sociedade 
na definição do rumo das políticas públicas no Brasil. Nesse 
sentido, o ciclo judicializado de políticas públicas envolve 
os elementos essenciais da análise de uma política pública 
(formulação, implementação e avaliação), que se apresenta 
judicializada (BARREIRO; FURTADO, 2015), conforme mostra 
a Figura 1.

Figura 1 – Ciclo judicializado de políticas públicas

Fonte: Barreiro e Furtado (2015).

Por meio desse modelo teórico, as políticas públicas são 
formuladas e, na medida em que são executadas e surgem 
falhas nessa etapa, gera-se o fenômeno da judicialização, 
que, diante de suas características processuais, engloba o 
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que se chamou de formulação judicial. Como consequência, 
há uma implementação forçada das políticas públicas, com 
posterior avaliação dos resultados obtidos e com possível 
re(formulação) da política original. 

Diante desse ciclo (Figura 1), percebe-se que as decisões 
judiciais são capazes de fornecer subsídios analíticos para que 
a gestão pública analise as motivações para se judicializar 
determinada política pública e quais os impactos para o 
planejamento dessas demandas judiciais. Dependendo do que 
for obtido dessa avaliação, deve-se dar sequência ou não para a 
fase de re(formulação) da política em questão. Tendo em vista 
esse ciclo judicializado, o poder judiciário pode ser considerado 
um veículo de impugnar e intervir na implementação de polí-
ticas públicas, na medida em que promove uma implementação 
forçada de políticas públicas, apresentando-se, desse modo, 
como ator do processo e capaz de representar pessoas excluídas 
das decisões na esfera administrativa e política. 

Além disso, dada a implementação forçada e promovida 
pela judicialização, ao poder executivo cabe a função de imple-
mentar a decisão do juiz, cumprindo-a conforme a sentença, 
deixando, no momento do cumprimento da decisão, de realizar 
ponderações quanto à identificação do problema, formação da 
agenda, formulação de alternativas e tomada de decisões. Isso 
altera a sistemática do ciclo das políticas públicas e gera conjun-
turas analíticas que precisam ser aprofundadas e analisadas, 
a fim de contribuir com a gestão pública e com a ampliação 
da implementação de políticas públicas de forma equitativa. 
A Figura 2, a seguir, mostra com detalhes o ciclo judicializado.
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Figura 2 – Ciclo judicializado de políticas públicas de saúde

Fonte: Elaboração própria (2017).
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De acordo com o ciclo judicializado apresentado na 
Figura 2, entende-se que a judicialização acontece quando 
há falhas na implementação. A esse respeito, questiona-se: a 
única razão para o fenômeno da judicialização seriam essas 
falhas na implementação? Para solucionar tal inquietação 
– e com o intuito de adotar um modelo teórico capaz de 
comportar as particularidades da judicialização do acesso a 
medicamentos, considerando que esse fenômeno não esteja 
apenas interligado a falhas na implementação, mas a outras 
causas que possam igualmente ser analisadas no ciclo judicia-
lizado –, julgou-se necessário esse ciclo de modo a incorporar 
todas essas características. Tal adaptação também visa suprir 
uma lacuna apresentada no ciclo judicializado de Barreiro e 
Furtado (2015) no que diz respeito às características analíticas 
compreendidas entre a fase da formulação e das falhas da 
implementação da política pública. 

O modelo chamado de ciclo judicializado de políticas 
públicas adota como referencial teórico a teoria top down da 
implementação de políticas públicas de saúde, fundamentada 
no ciclo judicializado, com o intuito de compreender causas, 
consequências e alternativas envolvendo a judicialização da 
saúde no ciclo judicializado de políticas públicas. O fluxo-
grama apresentado na Figura 2 contempla todas essas variáveis 
analíticas e fornece subsídios para cumprir com o objetivo geral 
do presente capítulo.

Observa-se, então, que o modelo teórico do ciclo judi-
cializado de políticas públicas de saúde, ao adaptar a teoria 
top down da implementação dessas políticas, permitiu que o 
modelo proposto envolvesse, de forma específica, a análise 
dos objetivos da política pública e o seu cumprimento, 
não havendo, nessa análise, preocupação com a discricionariedade 
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dos implementares, mantendo-se a perspectiva mais objetiva 
do método. O modelo teórico adotado apresenta-se, então, como 
uma ferramenta analítica capaz de subsidiar os gestores públicos 
em seu planejamento e no delineamento de ações estratégicas, 
podendo ser utilizado para analisar diferentes políticas públicas.

A partir desse modelo teórico, reconhece-se, no presente 
capítulo, a premissa de que: falhas na fase de implementação 
da política poderão promover a judicialização e diferentes 
atores estão inseridos nesse processo. Este estudo também não 
descarta a possibilidade de existência de outras causas, que, 
mesmo sendo diferentes das falhas na implementação, também 
promoverem esse fenômeno.

Ressalta-se, nesse caso, que, por meio do modelo teórico 
proposto, é possível visualizar que o poder judiciário pode não 
só intervir na fase da implementação das políticas públicas, 
mas também na de formulação, de forma direta ou indireta. 
Entretanto, no que se refere à formulação da política, apesar de 
o presente capítulo reconhecer a participação do poder judici-
ário, especialmente em longo prazo, visto que os medicamentos 
deferidos pelo poder judiciário, em muitas demandas, podem 
conduzir a avaliações da política e conclusões que levem à neces-
sidade de reformulação de postulados e consequentes inclusões 
e/ou exclusões de medicamentos na padronização do SUS, refor-
ça-se que este estudo não foca na avaliação das consequências 
da implementação forçada pelo judiciário em longo prazo no que 
diz respeito à re(formulação) da política pública.

Por fim, pode-se extrair, do modelo do ciclo judiciali-
zado de políticas públicas de saúde: a análise das causas da 
judicialização, ora relacionadas a falhas na implementação, ora 
envolvendo outras motivações; as consequências desse fenô-
meno, que podem, por sua vez, ter efeitos positivos (alinhados ao 
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processo contínuo de avaliação da política pública) ou negativos 
(sendo, nesse caso, necessários à apresentação de alternativas 
que possam mitigar tais consequências). Correlacionando o 
modelo proposto com o referencial teórico apresentado nos 
tópicos anteriores, o Quadro 1, a seguir, apresenta categorias 
e códigos capazes de auxiliar no diagnóstico da judicialização 
da saúde das políticas públicas de saúde.

Quadro 1 – Categorias e códigos oriundos do referencial teórico

Categorias
Subcategorias 
(unidades de 

contexto)
Códigos

Causas da 
judicialização

Relacionadas 
a falhas na 

implementação

Inconsistência com os prestadores dos serviços 

Falta atualização dos protocolos clínicos 
envolvendo medicamentos demandados

Dificuldades no diagnóstico da doença

Dificuldades no acesso dos pacientes aos serviços 
do SUS

Necessidade de mais integração e planejamento, 
especialmente no que se refere à relação entre 
referência e contrarreferência no atendimento

Falta de medicamentos e serviços

Necessidade de tratamento tempestivo e 
inovação na terapêutica

Necessidade de fortalecimento das centrais de 
regulação

Sobrecarga de alguns serviços e subutilização de 
outros

Entraves burocráticos

Princípios do SUS questionáveis na prática

Outras causas

Conflito de interesse

Uso indiscriminado dos medicamentos

Aumento da rede de proteção aos usuários do 
SUS

Parceria com o judiciário insuficiente



341

GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL 

CICLO JUDICIALIZADO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: 
causas, consequências e alternativas envolvendo a judicialização 

de medicamentos oncológicos
Márcia Fernanda Silva Macêdo Galvão - Hironobu Sano

Categorias
Subcategorias 
(unidades de 

contexto)
Códigos

Consequências

Efeitos negativos

Desajuste orçamentário e financeiro

Prejuízo na prestação dos serviços para a 
coletividade.

Desorganização no fluxo de assistência 
farmacêutica

Inaplicabilidade do princípio da equidade no SUS

Necessidade de adaptações na administração 
pública para atender e acompanhar as demandas 

judiciais

Descrença no SUS

Efeitos positivos

Melhoria da assistência prestada aos pacientes 
que não apresentam alternativas terapêuticas 

no SUS

Motivação para discutir a temática: novos 
medicamentos para o SUS.

Alternativas

Apoio técnico para as decisões judiciais 
envolvendo a saúde pública

Atualização dos protocolos envolvendo oncologia 
no SUS

Fornecimento de medicamentos pelo 
administrativo

Compras de medicamentos judicializados de 
forma centralizada

Parceria com judiciário

Atualização das tabelas do SIGTAP

Criação de registro de preço para medicamentos 
demandados judicialmente

Linha de cuidado do paciente com câncer bem 
planejada

Consórcios municipais

Fonte: elaboração própria (2017).
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Utilizando essa perspectiva analítica e de forma detalhar a 
importância prática de tal modelo, o Quadro 2 apresenta causas, 
consequências e alternativas envolvendo a judicialização do 
acesso a medicamentos oncológicos no Rio Grande do Norte.

Quadro 2 – Causas, consequências e alternativas 
envolvendo a judicialização do acesso a medicamentos 

oncológicos no Rio Grande do Norte

CAUSAS
Grande parte das causas da judicialização dos medicamentos oncológicos está 

relacionada às falhas no sistema de implementação da política pública, sendo estes 
os fatores que mais contribuem para o aumento da judicialização de medicamentos 

oncológicos: as restrições quanto aos recursos financeiros e orçamentários; 
inconsistências com os prestadores de serviços oncológicos no estado do RN; falta de 

atualização dos protocolos clínicos envolvendo medicamentos oncológicos; dificuldades 
no diagnóstico do câncer e no acesso dos pacientes aos serviços do SUS. Dentre outras 
causas da judicialização, destacam-se os conflitos de interesses e o uso indiscriminado 
de medicamentos. Tais fatores devem ser analisados de modo a impedi-los de prosperar 

nas ações judiciais.

CONSEQUÊNCIAS
A judicialização do acesso a medicamentos no Rio Grande do Norte apresentou efeitos 

negativos e positivos para a gestão pública, sendo as consequências negativas as 
mais prevalentes, uma vez que terão implicações diretas na promoção de falhas na 

implementação da política de oncologia no estado do Rio Grande do Norte. Os efeitos 
negativos estão mais focados no desajuste orçamentário e financeiro e no prejuízo 
na prestação dos serviços para a coletividade. Já os benefícios vinculam-se ao fato 
de melhorar a assistência prestada aos pacientes que não apresentam alternativas 

terapêuticas no SUS.

ALTERNATIVAS
São necessárias alternativas para tentar mitigar esses efeitos negativos de modo a 

beneficiar conjuntamente os entes públicos e a população de pacientes oncológicos 
do estado. Nessa direção, as principais alternativas encontradas para auxiliar 

nesse processo foram: apoio técnico para as decisões judiciais envolvendo a saúde 
pública, atualização dos protocolos envolvendo oncologia no SUS e fornecimento de 

medicamentos pelo administrativo.

Fonte: dados da pesquisa (2017).
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Considerando tais elementos, destacando o elevado 
custo dos medicamentos judicializados, torna-se notória a 
necessidade de análise integrativa das causas, consequências 
e alternativas envolvendo a judicialização de políticas públicas 
de saúde, de modo a promover mudanças e medidas adminis-
trativas em prol das melhorias em sua execução.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A judicialização das políticas públicas de saúde é um 
fenômeno contemporâneo e crescente na realidade brasileira, 
tendo a potencialidade de gerar impactos na gestão pública, 
de forma positiva ou negativa. Nesse sentido, o presente capítulo 
buscou apresentar o fenômeno da judicialização da saúde de 
acordo com o ciclo judicializado da política pública. Buscou-se, 
ainda, abordar, de forma contextualizada, a problemática das 
causas, consequências e alternativas envolvendo a judiciali-
zação e a gestão pública, exemplificando tal abordagem por 
meio da judicialização dos medicamentos oncológicos. Nesse 
sentido, foi apresentada como produto uma proposta de modelo 
teórico capaz de vislumbrar a compreensão desses elementos 
considerando o ciclo de políticas públicas judicializadas. 

De forma detalhada, pode-se dizer, então, que as causas 
da judicialização estão relacionados às falhas na implementação 
da política pública, tendo como motivos: a) inconsistência 
com os prestadores dos serviços; b) falta de atualização dos 
protocolos clínicos envolvendo medicamentos demandados; 
c) dificuldades no diagnóstico da doença; d) dificuldades no 
acesso dos pacientes aos serviços do SUS; f) necessidade de mais 
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integração e planejamento, especialmente no que se refere à 
relação entre referência e contrarreferência no atendimento; 
g) falta de medicamentos e serviços; h) necessidade de trata-
mento tempestivo e inovação na terapêutica; i) necessidade 
de fortalecer as centrais de regulação; j) sobrecarga de alguns 
serviços e subutilização de outros; l) entraves burocráticos; 
m) princípios do SUS questionáveis na prática.

Em relação às consequências desse fenômeno, destaca-se 
que os efeitos negativos envolvem especialmente: a) desajuste 
orçamentário e financeiro; b) prejuízo na prestação dos serviços 
para a coletividade; c) desorganização no fluxo de assistência 
farmacêutica; d) inaplicabilidade do princípio da equidade no 
SUS; e) necessidade de adaptações na administração pública 
para atender e acompanhar as demandas judiciais; e) descrença 
no SUS. Entre os efeitos positivos estão: a) melhoria da assis-
tência prestada aos pacientes que não apresentam alternativas 
terapêuticas no SUS; b) motivação de discussão da temática: 
novos medicamentos para o SUS. Por último, dentre as alter-
nativas para mitigar os efeitos negativos da judicialização 
para gestão pública, destacam-se: a) apoio técnico para as 
decisões judiciais envolvendo a saúde pública; b) atualização 
dos protocolos envolvendo oncologia no SUS; c) fornecimento 
de medicamentos administrativamente; d) compras de medi-
camentos judicializados de forma centralizadas; e) parceria 
com judiciário; f) atualização das tabelas do SIGTAP; g) criação 
de registro de preço para medicamentos demandados judi-
cialmente; h) linha de cuidado do paciente com câncer bem 
planejada; i) consórcios municipais. 

Diante dos elementos apresentados, entende-se que os 
recursos são finitos, mas também se percebe que, ao passo que 
se planejam e se executam políticas públicas permeadas pelos 
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princípios e diretrizes do SUS como integralidade e universa-
lidade, os gestores públicos precisam fornecer alternativas de 
tratamentos medicamentosos para os pacientes, caso contrário, 
essa lacuna será preenchida com a judicialização. Do ponto de 
vista de se fazer cumprir o direito à saúde da população, essa 
medida é benéfica; em contrapartida, sendo a judicialização 
implementada de forma forçada, sem atender os critérios de 
segurança dos medicamentos e de economicidade dos recursos 
públicos, pode comprometer a execução de políticas públicas 
por completo, sendo, portanto, uma problemática de grande 
repercussão para ser detalhada em outros trabalhos.

Finaliza-se este capítulo sugerindo, para trabalhos 
futuros, principalmente o mapeamento, em nível de Brasil, 
dos principais estados com os maiores e menores índices de 
judicialização, a fim de aplicar um modelo teórico, de modo a 
fazer um panorama comparativo com as causas, consequên-
cias e alternativas adotadas por cada região. Desse modo, será 
possível traçar estratégias para a adoção das melhores práticas 
da gestão pública relacionadas ao processo de judicialização. 



346

GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL 

CICLO JUDICIALIZADO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: 
causas, consequências e alternativas envolvendo a judicialização 

de medicamentos oncológicos
Márcia Fernanda Silva Macêdo Galvão - Hironobu Sano

REFERÊNCIAS

BARREIRO, G. S. de S.; FURTADO, R. P. M. Inserindo a 
judicialização no ciclo de políticas públicas. Rev. Adm. 
Pública, Rio de Janeiro, RJ, v. 49, n. 2, p. 293-314, 2015.

BARROSO, L. R. Constituição, Democracia e Supremacia 
Judicial: direito e política no Brasil contemporâneo. 
Atualidades jurídicas, Brasília, DF, n. 11, p. 62-109, 2011.

BOING, A. C. Política e Constituição: a judicialização do Acesso 
a medicamentos em Santa Catarina. 2008. Dissertação (Mestrado 
em Gestão de Políticas Públicas) - Programa de Pós-graduação em 
Ciências Jurídicas, Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, 2008.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da 
República, [2016]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 12 ago. 2021.

BRASIL Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação 
da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência 
da República, [1990]. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm. Acesso em: 10 maio 2022.



347

GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL 

CICLO JUDICIALIZADO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: 
causas, consequências e alternativas envolvendo a judicialização 

de medicamentos oncológicos
Márcia Fernanda Silva Macêdo Galvão - Hironobu Sano

BRASIL. ADPF 45 MC/DF, 2004. Políticas Públicas - Intervenção 
Judicial - “Reserva do Possível”. Brasília, DF: [s. n.], [2004]. Disponível 
em: https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14800508/
medida-cautelar-em-arguicao-de-descumprimento-de-
preceito-fundamental-adpf-45-df-stf. Acesso em: 25 nov. 2015.

BRASIL. Portaria nº 2.439/GM, de 8 de dezembro de 2005. 
Institui a Política Nacional de Atenção Oncológica: Promoção, 
Prevenção, Diagnóstico, Tratamento, Reabilitação e Cuidados 
Paliativos, a ser implantada em todas as unidades federadas, 
respeitadas as competências das três esferas de gestão. 
Brasília, DF: Ministério da Saúde, [2005]. Disponível em: http://
www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/retrol/registrocancer/
Portaria2439GM_MS.pdf. Acesso em: 15 nov. 2015.

BRASIL. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta 
a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da 
saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá 
outras providências. Brasília, DF: Ministério da Saúde, [2011a]. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2011/decreto/d7508.htm. Acesso em: 15 jan. 2017.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Relatório de 
auditoria operacional. Política Nacional de Atenção 
Oncológica/Tribunal de Contas da União. Relator Ministro 
José Jorge. Brasília, DF: TCU: Secretaria de Fiscalização 
e Avaliação de Programas de Governo, 2011b. 132 p.



348

GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL 

CICLO JUDICIALIZADO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: 
causas, consequências e alternativas envolvendo a judicialização 

de medicamentos oncológicos
Márcia Fernanda Silva Macêdo Galvão - Hironobu Sano

BRASIL. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta 
a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da 
saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá 
outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [2011c]. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2011/decreto/d7508.htm. Acesso em: 10 maio 2022.

BRASIL. Lei nº 12.732, de 22 de novembro de 2012. Dispõe 
sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia 
maligna comprovada e estabelece prazo para seu início. 
Brasília, DF: Ministério da Saúde, [2012a]. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2012/lei/l12732.htm. Acesso em: 1 jul. 2017.

BRASIL. Parecer nº 801/2012/AGU/CONJUR-MS/LFG. Política 
Nacional de Atenção Oncológica do Sistema Único de Saúde – SUS. 
Ementa: Política Nacional de Atenção Oncológica. Atribuições 
dos entes federativos. Tratamento para câncer pelo SUS - 
trâmites administrativos. Fornecimento de medicamentos em 
assistência oncológica. Ressarcimento dos CACON/UNACON e 
considerações sobre a alegação de subfinanciamento. Brasília, 
DF: Ministério da Saúde, [2012b]. Disponível em: https://www.
gov.br/saude/pt-br/composicao/conjur/demandas-judiciais/
banco-de-pareceres-referenciais/pareceres-referenciais/2012/
parecer-801.pdf/view. Acesso em: 1 jul. 2017.



349

GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL 

CICLO JUDICIALIZADO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: 
causas, consequências e alternativas envolvendo a judicialização 

de medicamentos oncológicos
Márcia Fernanda Silva Macêdo Galvão - Hironobu Sano

BRASIL. Advocacia Geral da União. Consultoria Jurídica. 
Ministério da saúde. Intervenção Judicial na saúde pública 
- Panorama no âmbito da Justiça Federal e Apontamentos 
na seara das Justiças Estaduais. Brasília, DF: Ministério da 
Saúde, 2013a. Disponível em: http://u.saude.gov.br/images/
pdf/2014/maio/29/Panorama-da-judicializa----o---2012---
modificado-em-junho-de-2013.pdf. Acesso em: 6 fev. 2013.

BRASIL. Portaria nº 874, de 16 de maio de 2013. Institui a Política 
Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na Rede de 
Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 
[2013b]. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/
gm/2013/prt0874_16_05_2013.html. Acesso em: 01 nov. 2015.

BRASIL. Agravo de Instrumento 598.212 PARANÁ. Paraná: 
STF, 2013c. Disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/
noticianoticiastf/anexo/ai598212cm.pdf. Acesso em: 1 dez. 2015.

BRASIL. Resolução nº 5, de 19 de junho de 2013. Dispõe sobre 
as regras do processo de pactuação de Diretrizes, Objetivos, 
Metas e Indicadores para os anos de 2013 - 2015, com vistas ao 
fortalecimento do planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS) 
e a implementação do Contrato Organizativo da Ação Pública 
da Saúde (COAP). Brasília, DF: Ministério da Saúde, [2013d]. 
Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/
cit/2013/res0005_19_06_2013.html. Acesso em: 10 maio 2022.



350

GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL 

CICLO JUDICIALIZADO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: 
causas, consequências e alternativas envolvendo a judicialização 

de medicamentos oncológicos
Márcia Fernanda Silva Macêdo Galvão - Hironobu Sano

BRASIL. Advocacia Geral da União. Consultoria Geral da União. 
Consultoria jurídica junto ao Ministério da saúde. Trata-se de 
processo judicial cuja matéria de fundo é o questionamento 
da Política Nacional de Atenção Oncológica do Sistema Único 
de Saúde. Brasília, DF: AGU, 2014a. Disponível em: https://
www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/
estudos-e-notas-informativas/2014/modelo-abstratopol-tica-
nacional-de-aten-o-oncol-gica.pdf. Acesso em: 1 jun. 2017.

BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. A Gestão 
do SUS/Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Brasília, 
DF: CONASS, 2015a. Disponível em: http://www.conass.org.br/
biblioteca/pdf/A-GESTAO-DO-SUS.pdf. Acesso em: 15 fev. 2016.

BRASIL. Tribunal de Justiça consegue reduzir número 
de ações com demandas de saúde. Brasília, DF: CNJ, 
2015b. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/
cnj/79186-tribunal-de-justica-consegue-reduzir-numero-de-
acoes-com-demandas-de-saude. Acesso em: 15 jan. 2017.

BRASIL. Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Corregedoria 
Geral de Justiça. Provimento n° 2/2015. Mato Grosso do Sul: 
TJMT, 2015c. Disponível em: http://www.tjmt.jus.br/INTRANET.
ARQ/downloads/Corregedoria/Noticias%20da%20Corregedoria/
file/2015/14%20-%20provimento%202.pdf. Acesso em: 6 dez. 2015.



351

GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL 

CICLO JUDICIALIZADO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: 
causas, consequências e alternativas envolvendo a judicialização 

de medicamentos oncológicos
Márcia Fernanda Silva Macêdo Galvão - Hironobu Sano

BRASIL. Resolução nº 238, de 6 de setembro de 2016. Dispõe 
sobre a criação e manutenção, pelos Tribunais de Justiça e 
Regionais Federais de Comitês Estaduais da Saúde, bem como a 
especialização de vara em comarcas com mais de uma vara de 
fazenda Pública. Brasília, DF: Presidência da República, [2016a]. 
Disponível em: http://www.cnj.jus.br/files/atos_administrativos/
resoluo-n238-06-09-2016-presidncia.pdf. Acesso em: 1 nov. 2016.

BRASIL. Ação direta de inconstitucionalidade 5.501, de 
19 de maio de 2016. Brasília, DF: SFT, 2016b. Disponível 
em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/
anexo/adi5501MMA.pdf. Acesso em: 5 jul. 2017.

BRASIL. Nota técnica nº 419 de 30 de março de 2017. 
Antineoplásicos no Sistema Único de Saúde-SUS. Ministério 
da Saúde. Secretária de Atenção à saúde. Departamento de 
atenção especializada e temática. Coordenação-geral de 
atenção especializada. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2017a. 
Disponível em: http://portalarquivos.saude.gov.br/images/
pdf/2017/abril/26/nota-tecnica-419.pdf. Acesso em: 05 abr. 2017.

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, SECRETARIA 
DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS 
DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Integração de informações 
dos registros de câncer brasileiros. Rev. Saúde 
Pública, [S. l.], v. 41, n. 5, p. 865-868, out. 2007.



352

GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL 

CICLO JUDICIALIZADO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: 
causas, consequências e alternativas envolvendo a judicialização 

de medicamentos oncológicos
Márcia Fernanda Silva Macêdo Galvão - Hironobu Sano

FALAVINHA, D. H. S.; MARCHETTO, P. B. A crise entre saúde 
e poder judiciário no Brasil através da judicialização de 
demandas: apresentação de outros atores responsáveis e 
a necessidade de um pensamento bioético. [S. l.: s. n.], 2017. 
p. 114-132. Disponível em: http://site.fdv.br/wp-content/
uploads/2017/03/07-A-crise-entre-sau%CC%81de-e-Poder-Diego-
Falavinha-e-Patri%CC%81cia-Marchetto.pdf. Acesso em: 1 ago. 2017.

FRANCO, T. B. Judicialização das Políticas de Saúde no Brasil: uma 
revisão sobre o caso do acesso a medicamentos. In: CONGRESSO, 21., 
2010, Cidade do México. Anais [...]. Cidade do México: AL ASS, 2010. 
p. 1-13. Disponível em: https://www.professores.uff.br/tuliofranco/
wp-content/uploads/sites/151/2017/10/7calass-2010-judicializacao-
politicas-saude-no-Brasil.pdf. Acesso em: 5 maio 2022.

GALVÃO, M. F. S. M. A intervenção do poder Judiciário no acesso 
a medicamentos no Rio Grande do Norte: uma análise sob a 
ótica das Políticas Nacionais de Medicamento e de Assistência 
Farmacêutica. 2013. Dissertação (Mestrado em Gestão Pública) 
– Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013.

HIRSCHL, R. Towards juristocracy: the origins 
and consequences of the new constitucionalism. 
Cambridge, MA: Harvard University Press, 2007. 

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (INCA). Coordenação de 
Prevenção e Vigilância Estimativa 2014: incidência de câncer no 
Brasil. Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Câncer José Alencar 
Gomes da Silva: Coordenação de Prevenção e Vigilância, 2014.



353

GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL 

CICLO JUDICIALIZADO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: 
causas, consequências e alternativas envolvendo a judicialização 

de medicamentos oncológicos
Márcia Fernanda Silva Macêdo Galvão - Hironobu Sano

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (INCA). Estimativa 2016: 
incidência de câncer no Brasil. Rio de Janeiro: Instituto 
Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva: Coordenação 
de Prevenção e Vigilância, [2017?]. Disponível em: https://
santacasadermatoazulay.com.br/wp-content/uploads/2017/06/
estimativa-2016-v11.pdf. Acesso em: 1 dez. 2017.

KALIKS, R. A. et al. Diferenças no tratamento sistêmico 
do câncer no Brasil: meu SUS é diferente do teu SUS. 
Braz J Oncol., [S. l.], v. 13, n. 44, p. 1-12, 2017.

LOPES, L. C. et al. Uso racional de medicamentos 
antineoplásicos e ações judiciais no estado de São Paulo. 
Rev Saúde Pública, [S. l.], v. 44, n. 4, p. 620-628, 2010. 

LOUREIRO, M. R. As origens e consequências da judicialização da 
política. Rev. Bras. Ci. Soc., [S. l.], v. 29, n. 84, p. 189-199, 2014.

LUNDIN, M. ‘When Does Cooperation Improve 
Policy Implementation?’. Policy Studies Journal, 
[S. l.], v. 35, n. 4, p. 629–652, 2007.

MACHADO, M. A. A et al. Judicialização do acesso a 
medicamentos no estado de Minas Gerais, Brasil. Rev 
Saúde Pública, [S. l.], v. 45, n. 3, p. 590-598, 2011.

MENY, Yves; THOENIG, Jean Claude. Politiques Publiques. 
Paris: Presses Universitaire de France, 1989.



354

GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL 

CICLO JUDICIALIZADO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: 
causas, consequências e alternativas envolvendo a judicialização 

de medicamentos oncológicos
Márcia Fernanda Silva Macêdo Galvão - Hironobu Sano

MESSEDER, A. M.; OSORIO-DE-CASTRO, C. G. S.; LUIZA, V. 
L. Mandados judiciais como ferramenta para garantia do 
Acesso a medicamentos no setor público: a experiência 
do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Cad. Saúde pública, 
Rio de Janeiro, v. 21, n. 2, p. 525-534, mar./abr. 2005.

NAKAMURA, F. de. C. A judicialização da saúde e a atuação do 
ministério público no sistema de fornecimento gratuito de 
medicamentos na região de Ribeirão Preto. 2017. Dissertação 
(Mestrado Profissional – Políticas Públicas) - Faculdade de Ciências 
Humanas e Sociais, Universidade Estadual Paulista, Franca, 2017. 

O’TOOLE JUNIOR, L. J.; MONTJOY, R. S. ‘Interorganizational 
Policy Implementation: a theoretical perspective’. Public 
Administration Review, [S. l.], v. 44, n. 6, p. 491–503, 1984.

PALOTTI, P. L. M.; COSTA, B. L. D. Relações intergovernamentais 
e descentralização: uma análise da implementação 
do suas em Minas Gerais. Revista de Sociologia e 
Política, Curitiba, v. 19, n. 39, p. 211-235, jun. 2011.

PIERRO, B. Demandas crescentes: parcerias entre instituições de 
pesquisas e a esfera pública procuram entender a judicialização 
da saúde e propor estratégias para lidar com o fenômeno. [S. l.]: 
Pesquisa FAPESP, 2017. Disponível em: https://revistapesquisa.
fapesp.br/demandas-crescentes/. Acesso em: 5 mar. 2017.



355

GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL 

CICLO JUDICIALIZADO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: 
causas, consequências e alternativas envolvendo a judicialização 

de medicamentos oncológicos
Márcia Fernanda Silva Macêdo Galvão - Hironobu Sano

PORTAL DE SAÚDE. JUDICIALIZAÇÃO: em cinco anos, 
mais de R$ 2,1 bilhões foram gastos com ações judiciais. 
[S. l.]: Portal de Saúde, 2016. Disponível em: http://
portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/principal/
agencia-saude/20195-em-cinco-anos-mais-de-r-2-1-bilhoes-
foram-gastos-com-acoes-judiciais. Acesso em: 11 fev. 2016.

PRESSMAN, J. L. A.; WILDAVSKY, A. Implementation: 
how great expectations in Washington are dashed in 
Oakland, or why it’s amazing that federal programs work 
at all. Berkeley: University of California Press, 1973.

RIO GRANDE DO NORTE. Secretaria de Estado da Saúde Pública. 
Plano estadual de atenção oncológica do Rio Grande do 
Norte. Natal: Secretaria de Estado da Saúde Pública, jan. 
2017. Disponível em: http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/sesap/
DOC/DOC000000000146112.PDF. Acesso em: 1 jun. 2017.

ROCHA, E. B. A implementação de políticas públicas pelo 
poder judiciário. R Âmbito Jurídico, Rio Grande, v. 15, n. 98,, 
2012. Disponível em: https://ambitojuridico.com.br/cadernos/
direito-constitucional/a-implementacao-de-politicas-
publicas-pelo-poder-judiciario/. Acesso em: 5 maio 2022.

ROMERO, L. C. Judicialização das políticas de assistência 
farmacêutica: o caso do Distrito Federal. Brasília: 
Consultoria Legislativa do Senado Federal, 2008.



356

GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL 

CICLO JUDICIALIZADO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: 
causas, consequências e alternativas envolvendo a judicialização 

de medicamentos oncológicos
Márcia Fernanda Silva Macêdo Galvão - Hironobu Sano

SEGATTO, C. I. Análise da implementação de políticas 
públicas: o Programa de Alfabetização na Idade Certa em dois 
municípios cearenses. Temas de Administração Pública, 
[S. l.], v. 4, n. 7, p. 1-16, 2012. Edição Especial. Disponível 
em: http://www.fclar.unesp.br/Home/Departamentos/
AdministracaoPublica/RevistaTemasdeAdministracaoPublica/
catarinasegatto.pdf. Acesso em: 01 ago. 2017.

SILVA, F. L. da S. O direito à saúde e a Política Nacional 
de Atenção Oncológica: uma análise a partir da crescente 
judicialização dos medicamentos antineoplásicos. 2012. Dissertação 
(Mestrado em Direito) - Programa de Pós-graduação em Direito, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2012.

TATE, C. N.; VALLINDER, T. The Global Expansion of Judicial 
Power. New York: New York, University Press, 1995.

TAYLOR, M. M. O judiciário e as políticas públicas no Brasil. 
Dados, Rio de Janeiro, v. 50, n. 2, p. 229-257, 2007.

VENTURA, M. et al. Judicialização da saúde, acesso à justiça 
e a efetividade do direito à saúde. Physis - Revista de Saúde 
Coletiva, Rio de Janeiro, v. 20, n. 1, p. 77-100, 2010.

VIEIRA, F. S.; ZUCCHI, P. Distorções causadas pelas ações 
judiciais à política de medicamentos no Brasil. Rev 
Saúde Pública, [S. l.], v. 41, n. 2, p. 214-22, 2007.



357

GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL 

CICLO JUDICIALIZADO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: 
causas, consequências e alternativas envolvendo a judicialização 

de medicamentos oncológicos
Márcia Fernanda Silva Macêdo Galvão - Hironobu Sano

WANG, D. W. L. et al. Os impactos da judicialização da saúde 
no município de São Paulo: gasto público e organização 
federativa. Revista de Administração Pública, Rio 
de Janeiro, v. 48, n. 5, p. 1191-1206, set./out. 2014.

ZAGO, B. et al. Aspectos bioéticos da judicialização da 
saúde por medicamentos em 13 municípios nomeio oeste 
de Santa Catarina. 2016. Disponível em: https://www.scielo.
cl/pdf/abioeth/v22n2/art16.pdf. Acesso em: 1 ago. 2017.




