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“Nós precisamos criar, também, essa mentalidade
coletiva. Só assim reuniremos os meios que
assegurem a exeqüibilidade das leis justas. Com a
educação jurídica do povo e a vigilância de sua
soberania, assim esclarecida, contra o arbítrio do
Estado e a irresponsabilidade do Poder, ter-se-á
servido, sobretudo à eficiência da missão política
do Ministério Público.”
Roberto Lyra
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RESUMO
Controle pelo Ministério Público e
implementação das políticas públicas relativas à gestão
democrática da educação: aplicações ao sistema educacional do
Distrito Federal
ARRUDA NETO, P. T. de.

O controle é uma das funções administrativas primordiais e, no
setor público, tem por escopo adequar as exteriorizações de
vontade da Administração Pública aos princípios constitucionais que
regem a sua finalidade maior de promoção do bem comum e da
democratização. As políticas públicas, veículos de concretização de
direitos fundamentais da população, são uma forma qualificada de
atuação administrativa e, no campo educacional, garantem, por
meio da legislação em vigor, a gestão democrática da educação no
país, norma sujeita ao controle institucional e social. O Ministério
Público, instituição permanente incumbida pela Constituição Federal
da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, é órgão de controle da
Administração e, zela, dentre outras coisas, pela implementação de
políticas públicas educacionais que garantam a participação política
da população na gestão da educação e do ensino. O presente
estudo propõe-se a revisar a literatura acerca dos temas controle da
Administração Pública e implementação de políticas públicas
relativas à participação popular na gestão da educação, de interface
Administração Pública/Direito, e a realizar pesquisa descritiva que
seguirá abordagem hipotético-dedutiva, por meio da realização de
pesquisa de campo, com procedimentos de levantamento de dados
e entrevistas em profundidade junto aos órgãos ministeriais do
Distrito Federal incumbidos do controle e defesa da educação.
Como resultado, identificou-se e correlacionou-se as variáveis
comuns no sistema controle-implementação de políticas, o que,
espera-se, contribuirá academicamente e
na prática para a
realização ótima dos direitos fundamentais educacionais no Distrito
Federal e no país.
Palavras-chave: Controle. Políticas públicas. Educação. Ministério
Público.
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ABSTRACT
Control by the Brazilian Ministério Público
and Implementation of Public Policies of Democratic
Administration of the Educational System: applications in the
educational system of the Federal District (Brazil).

ARRUDA NETO, P. T. de.

Control is one of the primary management functions and in the
public sector has as main goal to adequate the exteriorization of the
wills of the Public Administration to the constitutional principles that
define its finality of accomplishment of the well being and
democratization. Public policies, vehicles of the concretization of
fundamental rights, are a qualified form of management
manifestations and in the educational field guarantee, through the
law, the democratic management of education in Brazil, a rule that
must be observed and that is subordinated to control of the Brazilian
Ministério Público and society. The Ministério Público besides being
a permanent institution that has the constitutional mission to defend
the juridical order, democratic regimen and the social and individual
indisponible interests, is an institution that controls the
Administration and therefore develops all efforts to implement public
policies such as those linked to education, especially those who
guarantee public participation in their management (bottom-up
approach). The present study proposes to promote a review of the
literature on public management and of public policies
implementation regarding democratic participation in educational
management, in a trandisciplinary view based on Public
Administration and Law. It also proposes itself to enroll a descriptive
and hipotetical-deductive research with the realization of profound
interviews of the public prosecutors that advocate in the educational
area in the Distrito Federal. As a result we identified and made
correlations between the different variables evoqued in this process
so that we could contribute to the development of a maximizer
realization of the fundamental educational rights in the Federal
District and Brazil.

Key Words: Control. Public Policys. Education. Ministério Público.
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1 - INTRODUÇÃO
Segundo a teoria geral da Administração, foi na denominada Escola Clássica que
se primeiro identificou a divisão das funções do administrador em planejar, organizar,
coordenar, comandar e controlar. Mais especificamente, foi em 1916, com a publicação
do livro Administração geral e industrial, do engenheiro francês Henry Fayol, que o
Movimento da Administração Científica esquematizou e estruturou essa clássica lição
(MOTTA; VASCONCELOS, 2008).
A Ciência Administrativa sempre dedicou atenção à função controle. Desde os
primórdios, sob a ótica do taylorismo, passando pela concepção estruturalistaburocrática de Max Weber, chegando às modernas interpretações sistêmicas e
contingenciais, ela desperta interesse dos pensadores que se incumbiram de defini-la,
caracterizá-la e doar-lhe conteúdo, posto que partindo de premissas distintas e
condicionadas pelos contextos históricos nos quais encontravam-se inseridas
(CHIAVENATO, 2009).
Particularmente relevante para os teóricos da Administração Pública, o tema
controle desperta interesse crescente, e pesquisas como esta dissertação ganham cada
vez mais evidência acadêmica. No presente estudo, investigam-se questões ligadas ao
controle das chamadas políticas públicas que são aqui definidas como diretrizes estatais
previstas em lei e exteriorizadas em uma sequência de atos administrativos praticados
com uma finalidade coletiva de realização de direitos fundamentais de segunda, terceira
e quarta gerações, e que se implementam por meio da prestação de serviços públicos1 à
população.
1

A utilização da expressão “serviço público” não é a técnica. Dentro do contexto do direito administrativo, por
exemplo, a expressão diz respeito às atribuições da Administração, inserida no executivo, e refere-se à atividade
prestacional, em que o poder público propicia algo necessário à vida coletiva, como, por exemplo quando fornece
água, energia elétrica, transporte urbano, ou ainda, quando executa uma obra. Excluem-se desta definição as
atividades–meio e, para alguns, a própria prestação da educação e a saúde (MEDAUAR, 2009) que, ademais, não são
prestadas apenas pelo Poder Público, como apontar-se-á em momento próprio. Entrementes, no âmbito deste trabalho
de mestrado a concepção deve ser mais ampla e englobar outras hipóteses que, a rigor, não se encaixariam na
definição consagrada do termo.
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Toda a prática da Administração Pública em geral e as políticas públicas em
especial estão sujeitas a controles variados. Em uma visão complexa, devido à
diversidade de origens, fins, processamentos e momentos de ocorrência, o campo de
estudo do controle das políticas públicas é infinitamente amplo. O papel da sociedade
civil organizada, dos grupos sociais vulneráveis, dos lobistas e da mídia como
formadores de opinião, grupos de pressão e ativadores do processo de controle em
sentido amplo já foi (e ainda é) sistematicamente estudado pela sociologia e pela ciência
política (GIDDENS, 2000; BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 2002; MACHADO,
2007).
No presente estudo, em análise transdisciplinar e, portanto, complexa2 da
Ciência Administrativa e do Direito, promove-se um recorte do controle das políticas
públicas brasileiras nos níveis: i) institucional, levado a efeito dentro da dinâmica
interna do Estado pelos Poderes Executivo, Legislativo (em grande parte auxiliado
pelos Tribunais de Contas), Judiciário e pelo Ministério Público, com enfoque
direcionado para esta última instituição e função essencial à justiça e ii) social, praticado
na dinâmica sociedade civil-Estado. Ambos dizem respeito aos instrumentos
administrativos e legais disponíveis para o exercício do controle e têm como
pressuposto lógico o fato de a sociedade ser a coletividade naturalmente detentora de
um direito público de crédito de foro constitucional (ROCHA, 2008) em áreas de
atuação estatal necessária como educação, saúde, trabalho, moradia, meio ambiente etc.

2

A idéia da complexidade nos estudos de gestão da educação nos remete, principalmente: i) ao francês Edgard Morin
que propõe uma releitura do termo transdisciplinaridade, cunhado por Piaget e, ii) à Teoria Geral dos Sistemas
(TGS) de L. Von Bertallanffy que formalmente mencionou apenas o termo interdisciplinaridade em sua obra clássica,
mas que vislumbrava em suas considerações acerca da educação e da pesquisa científica o olhar transdisciplinar
próximo ao de Piaget. Morin propõe em sua obra a reforma do pensamento, na teoria do conhecimento e da
aprendizagem, por meio da busca do saber através da compreensão (e aceitação) da ambivalência e superação dos
reducionismos (pensamento reducionista) e excesso de disjunções (pensamento completamente disjuntivo). Consiste
a teoria da complexidade de Morin na superação do paradigma moderno por meio da complexificação da
racionalidade e cientificidade, ou seja, como ele mesmo diz trata-se de: “enfrentar o desafio da complexidade do real,
isto é, de perceber as ligações, interações e implicações, mútuas, os fenômenos multidimensionais, as realidades que
são, simultaneamente, solidárias e conflituosas como a própria democracia que é o sistema que se nutre de
antagonismos regulando-os.” (MORIN, 2009).
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e, mais, que o controle é função primordial na prevenção e correção de diretivas
ilegítimas ou ilegais levadas a efeito pelos governos e que, portanto, sempre violam
aquilo que o contratualista John Locke (2006), no seu clássico “Segundo Tratado sobre
o Governo Civil e outros escritos”, tratava como sendo os limites e os fins verdadeiros
do governo civil: o “bem público”.
Considerando que o poder público no Brasil tem historicamente falhado na
concretização dos direitos fundamentais, percebe-se que a dinâmica funcional das
políticas públicas que dizem respeito à sua formulação, vigência, processamento e
implementação necessita ser mais bem avaliada e, finalisticamente, controlada.
O controle, além de se constituir como função inerente à atividade
administrativa, é necessidade da democracia, pois importa conformação do seu
exercício ao desenho delineado pela Constituição Federal, moldura legal de onde
emergem os direitos e deveres fundamentais em um Estado Democrático e de Direito.
Constata-se da atuação do Poder Legislativo, órgão originariamente incumbido
da formulação das políticas públicas, uma produção legislativa neste campo maculada
pelo vício da inconstitucionalidade, via de regra, material, mas em inúmeros casos,
formal, além de carente de efetividade (BARROSO, 2001; NADER, 2009) ou
concretude. Faces de uma figura poliédrica, este quadro é consequência de fenômeno
entrópico que ocorre no mesmo espaço de poder e que por instituir um sistema de leis
inconstitucionais, ou apenas sem eficácia e aplicabilidade, em nada agrega ao
aprimoramento da democracia, à instalação do progresso social ou à realização plena da
cidadania, objetivos de nossa República Federativa segundo o artigo 3º da Constituição
Federal3.

3

“Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II – garantir o desenvolvimento nacional;
III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
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Dentro deste panorama, o Poder Executivo peca tanto pelo excesso quanto pela
ausência4.
O desvirtuamento político gerado pelas pretensões de hipertrofia deste Poder é
extraível, por exemplo, do uso excessivo das medidas provisórias em flagrante violação
às regras exaradas das próprias normas constitucionais que regem o processo legislativo
e que, antes de mais nada, só autorizam a sua adoção quando “em caso de relevância e
urgência” (art. 62, caput, CF). Estas exigências nem sempre são observadas e denotam o
caráter de submissão do Poder Legislativo na sua relação com o Poder Executivo, isto
sim, em flagrante violação ao princípio da separação de poderes (art. 2ª, CF), como já
registrou Manoel Justino Bezerra Filho (2005, p. 55).
O Poder Executivo, também, revela seu perfil mais perverso ao pecar pela
omissão ou pela ausência de eficiência na prestação do serviço público correspondente a
uma política pública abstratamente prevista em lei, fato que afronta o Estado
Democrático e Constitucional de Direito contemporâneo. Nesse sentido, ensina
Comparato (1997, p. 15), com maestria:
Esse Estado Social de Direito vem a ser aquele em que os Poderes
Públicos não se contentam em produzir leis ou normas gerais, mas
dirigem efetivamente a coletividade para o alcance de metas
predeterminadas. A legitimidade do Estado passa a fundar-se não na
expressão legislativa da soberania popular, mas na realização de
finalidades coletivas, a serem concretizadas programadamente; o critério
classificatório das funções e, portanto, dos Poderes estatais só poder ser o
das políticas públicas ou programas de ação governamental. E aí, à falta
da consequente reorganização constitucional de Poderes, a qual dê
preeminência à função planejadora, que ordena estrategicamente as
múltiplas atividades estatais, é ao Governo, impropriamente chamado
agora do Poder Executivo, que incumbe o papel hegemônico.

Dentro da ótica desenvolvida nesta dissertação, pode-se afirmar que, na
Administração Pública brasileira, prevalecem traços identificadores do modelo
IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação”
4
Note-se que nesta assertiva está contemplado fundamento da teoria da complexidade de Edgard Morin que fala do
todo como sendo mais e menos, ao mesmo tempo, que a soma das partes e, neste ponto, avança na questão
epistemológica quando comparada com a primeira formulação da teoria geral dos sistemas, pois esta percebe o todo
apenas como maior que o somatório das partes contida na ideia do “emergente sistêmico”.
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burocrático de gestão pública (MATIAS-PEREIRA, 2007) que, na prática, é
disfuncional (MERTON apud CHIAVENATO, p. 271, 2003) e desviante e que por isso
mesmo ocasiona a ausência ou inadequada implementação de políticas públicas, por
meio da prestação de um serviço público.
Tudo isso coloca em xeque o próprio pacto constituinte de 1988, na medida em
que, historicamente, evidencia a ausência de força normativa da Carta Política (HESSE,
1991) e reafirma a concepção de Lassale (2008) de que a Constituição é mero fruto
condicionado pelos fatores reais de poder transcritos em folha de papel, sem qualquer
papel condicionante, social ou político.
Partindo de tais constatações, o Poder Judiciário está em processo de mutação
interna e já declarou a necessidade de ele próprio construir um papel ativo na dinâmica
política de adimplemento de obrigações do Estado contemporâneo. Tal postura se
afigura conforme a Constituição diante da garantia ampla dada pelo art. 5º, XXXV, da
Carta Política que afirma que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão
ou ameaça a direito. E mais: atende às justas expectativas do corpo social5.
De fato, diante de um cenário onde a tensão social cresce a cada dia, com
possibilidade de explosão da “bomba social” e do aumento da demanda de determinados
setores sociais por prestações positivas do Estado (PASSADOR, 2002), surge para
outros órgãos estatais, que não aqueles “originariamente” destinados a atuar, o papel de

5

Em discurso proferido em 09 de julho de 2008 comentando a omissão do executivo estadual de Tocantins em
implementar política pública relativa à criança e ao adolescente, declarou o Ministro Gilmar Ferreira Mendes (2008),
então Presidente do e. Supremo Tribunal Federal:
“Não há violação ao princípio da separação dos Poderes quando o Poder Judiciário determina ao Poder Executivo
estadual o cumprimento do dever constitucional específico de proteção adequada dos adolescentes infratores, em
unidade especializada, pois a determinação é da própria Constituição, em razão da condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento”. MENDES, Gilmar Ferreira. Discurso proferido em sessão solene do Conselho Nacional de
Justiça. Disponível em <http:www.stf.gov.br>. Acesso em 09 jul. 2008.
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busca da efetivação das promessas políticas que veiculam direitos fundamentais, dentro
da concepção da política pública como “veículo” do direito fundamental e,
transversalmente, os direitos fundamentais como “objeto” da política pública.
Muitas dessas políticas, previstas em lei e já regulamentadas na esfera
administrativa, são simplesmente ignoradas ou inadequadamente implementadas pelo
Poder Executivo. A fim de preencher o vácuo estatal, instituições incumbidas da “tutela
social”, com atribuição para avaliar, monitorar e controlar o poder-dever estatal de
realizar o interesse público conforme o sistema jurídico vigente.
Note-se que a literatura da Administração Pública já apontou a necessidade de
surgir “novos atores” no “cenário” do setor público, com marcante atuação voltada para
a responsabilidade social, sendo desejável que tais agentes de transformação estejam
habilitados, por lei, a construir a indispensável “ponte” Sociedade Civil-Estado e tem na
expressão de Lipsky (1980), street-level bureaucrats (burocratas do rés do chão), uma
poderosa síntese.
Nessa perspectiva, o Ministério Público, enquanto órgão de provocação da
jurisdição incumbido

da defesa do regime democrático

(em

atuação

não

necessariamente jurisdicional, mas também administrativa), é componente deste
processo de mudança de paradigma na relação entre Sociedade Civil e Estado, ligando o
ideário democrático à atuação estatal, por meio da busca de concretização dos direitos
veiculados em políticas públicas e da garantia do controle social, entendido como
aquele que a sociedade realiza sobre o Estado-Administração.
Tal fato deriva de uma série de fatores, valendo destacar, em primeiro lugar, a
sua vocação natural, enquanto órgão do Estado de Direito que tem a relevante missão de
ser defensor do regime democrático. Decorre, outrossim, de sua capacidade postulatória
(propositura de ações), relativa à busca da realização da democracia, fato este que o
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distingue do Poder Judiciário que é, via de regra, inerte (ou seja, só atua, exerce sua
função em caso de provocação externa).
Ademais, evidencia o cumprimento integral de seu desiderato histórico e
constitucional de zelar pela garantia dos direitos sociais, dos “de fraternidade” (exemplo
do direito ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente saudável) (JOSÉ AFONSO DA
SILVA, 2009) e da própria concepção democrática, veiculados em políticas públicas e
por meio da articulação estratégica de iniciativas judiciais ou não judiciais que garantam
integralmente o direito à soberania popular.
O chamado Ministério Público social, ou simplesmente Ministério Social como
há muito propugnava Roberto Lyra (1932), é aquele em que a preocupação central do
membro ministerial está voltada para a questão das injustiças e não somente para as
ilegalidades, sendo, perfeitamente adequada a utilização da terminologia “promotor de
justiça” para designar este agente político.
Note-se que muito embora os dois males sociais, injustiça e ilegalidade, andem,
muitas vezes, juntos, imbrincados, acoplados, não se pode negar a importância da
missão última da instituição ministerial que é a realização da justiça social (NADER,
2009), por meio da instalação da paz e do acudimento das demandas dos despossuídos,
fragilizados, discriminados, enfim, daqueles que vivem em situação de vulnerabilidade
social, propiciando, dentre outras coisas, a equidade intergeracional (MACHADO,
2009), promoção da dignidade humana e igualdade material.
Giacoia (2007, p. 282) aponta para o fato de que o Ministério Público, na visão
de Lyra, historicamente evoluiria para adquirir um sentido de assumir uma
responsabilidade pelo que há de mais relevante na defesa da ordem jurídica, tarefa
máxima da democracia: a luta pelos direitos fundamentais. Esse autor, por sua vez,
baseando-se nos pressupostos do grande tribuno, teoriza acerca daquilo que denomina
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ser o perfil vocacional do membro do Ministério Público. Nesse diapasão, constata:
Então, qual o perfil vocacional que poderá atender a esse chamado? Não
será, certamente, aquele que se seduz pelo poder enquanto poder, embora
com um novo figurino, mas impregnado de similar coronelismo político,
com matreira habilidade mídiática na exposição desnecessária de pessoas
e valores. E sim o de protagonista de uma nova agenda social composta
por políticas públicas efetivamente comprometidas com a doutrina dos
direitos humanos. Preocupado em alargar o acesso popular ao Judiciário,
trazendo para a arena jurídica um novo jeito de operar o Direito, da ótica
das questões realmente relevantes para a sociedade, sob o signo da Justiça
Social, por meio do dístico multifário e difuso.

Observe-se que nada impede que a atuação ministerial se dê junto ao Poder
Executivo e Legislativo, posto que desvinculada. O que se encontra vedado
constitucionalmente ao Ministério Público é exercer atividades de representação judicial
e consultoria jurídica de entidades públicas (art. 129, inciso IX, CF). A doutrina registra
que o exercício da função ministerial junto ao Poder Judiciário foi mera opção do
legislador e que suas funções institucionais têm natureza jurídica, predominantemente
administrativa voltada, dentre outras coisas, para a fiscalização e promoção da
observância da lei (MAZZILLI, 2007). Nesse sentido, de todo desejável a sua atuação
de controle, especialmente, de natureza oportuna, na defesa dos direitos fundamentais.
Uma das preocupações hodiernas do movimento do Ministério Público Social6
está em garantir a participação popular no processo político, direito de quarta geração.
Tal postura deriva do pressuposto segundo o qual, para a realização dos direitos
legalmente previstos, faz-se necessária uma atuação da sociedade civil e Estado,
especialmente quando, como no caso, demandam “integração” (característica dos
direitos de terceira e quarta gerações) e não simplesmente uma “ausência” (direitos
negativos) ou “prestação” (direitos positivos) do Estado.

6. É um “movimento interno” do Ministério Público nacional que tem por diretriz dar primazia aos aspectos sociais
(ligados à “questão social”) do exercício ministerial, voltando-se para a realização dos direitos sociais fundamentais e
colocando em um patamar de menor relevância as funções que não se coadunam mais com o Ministério Público
desenhado pela Carta Política de 1988. Exemplifique-se a ausência de relevância social a demandar-autorizar a
participação do MP: i) as “ações” que não envolvem interesses transindividuais (incluídos aqui os individuais
indisponíveis), mas apenas direitos individualizados de pessoas capazes, e ii) a defesa dos interesses da Fazenda
Pública .
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Nesse sentido, é que se enxerga que o Ministério Público funciona como a
burocracia do rés do chão, na medida em que atua na defesa social e do interesse
público, em uma relação dialógica, com intercâmbio com a própria sociedade,
destinatária final da defesa judicial e extrajudicial do órgão do Ministério Público. Esse
é, portanto, um interlocutor qualificado para as demandas sociais.
A expressão burocracia do rés do chão, em que pese não se adequar
perfeitamente do ponto de vista formal ao órgão ministerial já que está ligada à idéia de
agentes do governo e não a de agentes políticos do Estado, merece, contudo, penetração
e assimilação como referencial teórico a embasar uma concepção de Ministério Público
que desde a edição da Constituição Cidadã se constrói, se solidifica e se volta para as
questões mais complexas da sociedade brasileira contemporânea. Dentre estas questões
está o debate acerca da implementação das políticas públicas, o que torna o membro do
Ministério Público um policymaker, um agente envolvido nas decisões políticas.
A participação do Ministério Público na seara das políticas públicas é imperativa
e decorre das próprias atribuições constitucionalmente previstas de defesa do interesse
social, da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127, CF). É consequência,
outrossim, da exigência de certas parcelas da sociedade (coletividades) pela qualidade
da prestação do serviço público, especialmente, na área da educação conforme estatuído
pela própria Carta Magna (art. 205, inciso VII, CF).
O órgão ministerial é, pelas ideias aqui analisadas, o “defensor do povo”
(MARTINS JÚNIOR, 2002; MAZZILLI, 2007) e, nesse sentido, por força de
determinação constitucional, tem como uma de suas missões institucionais zelar pelo
efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos
assegurados na Carta Magna, promovendo as medidas necessárias à garantia destes (art.
129, inciso II, CF), que se exerce por meio do controle em sentido lato, que engloba
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desde a propositura de ações coletivas para a implementação de políticas públicas e
ações relativas ao controle de constitucionalidade das leis e atos administrativos, até a
propositura de “ações de improbidade” contra aqueles que violam os princípios e as
regras constitucionais e legais, levando-os, assim, às barras da Justiça com o escopo de
obter suas responsabilizações.
Dentro dessa perspectiva, ou seja, da ideia do representante ministerial no
exercício de suas funções de defesa social e considerando que a política pública
educacional que estabelece a gestão democrática do ensino no Brasil, concretamente
estabelecida no artigo 206 da Constituição Federal e artigo 3ª, inciso VIII, da Lei de
Diretrizes e Base da Educação (LDB), veicula direito fundamental que além de
pertencer à segunda geração de direitos (positivos), pertence a uma terceira geração de
direitos (de preservação, de solidariedade, de fraternidade etc.) e quarta geração de
direitos (à democracia) que demandam um atuar conjunto e coordenado dos primeiros,
segundo e terceiros setores para sua realização e têm no Ministério Público, por conta
de suas características singulares, a instituição com reais possibilidades de buscar a
concretização deste modelo diferenciado e contemporâneo de gestão da coisa pública.
Note-se que, a fim de atender às necessidades acadêmicas, delimitar-se-á o
objeto de pesquisa desta dissertação ao campo educacional, particularmente, à educação
pública do Distrito Federal e Territórios e, a fim de trazer uma nota de pragmatismo ao
presente trabalho acadêmico, investigar-se-á a função de controle do Estado sobre o
sistema educacional distrital e, por meio da revisão bibliográfica, tratar do papel do
Ministério Público como órgão de controle da Administração Pública e garantidor dos
direitos educacionais relativos à gestão democrática da educação e do ensino,
estruturando conceitos, classificações, modelos e a visão contemporânea do “estado da
arte” da literatura científica sobre a temática.
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A escolha do tema se deve à importância crescente do Direito à Educação (art.
205, CF) que representa verdadeira prerrogativa jurídica público-subjetiva indisponível
da qual decorre o poder do cidadão, ou os órgãos com atribuição para a tutela do direito
educacional (caso do Ministério Público) para exigir do Estado a implementação de
prestações positivas impostas pelo próprio ordenamento jurídico. Trata-se de direito
social, fundamental, e, indubitavelmente, humano, ligado de forma imanente à pessoa
humana, em qualquer situação de vida.
Sob a perspectiva da Administração, a educação é uma estratégia para
amenização da desigualdade e socialização de valores democráticos, bem como se
constitui elemento fundamental do crescimento econômico, verdadeiro diferencial
competitivo de qualquer nação em um mundo globalizado, além de antídoto contra a
“transmissão intergeracional da pobreza” (KLIKSBERG, 1997, p. 37).
Outrossim, a Administração Pública contemporânea dedica atenção à gestão da
educação (e da escola) que deve se basear na equidade em sentido amplo (que, inclui, a
idéia de equidade intergeracional) para obter resultados que viabilizem o acesso à
educação por meio da igualação de oportunidades.
Cuida-se, portanto, de matéria de interface Direito e Administração, e, sob as
duas perspectivas, inexoravelmente, afeta às atribuições do Ministério Público com
grande impacto geral, motivo pelo qual a presente dissertação é atividade não só de
interesse acadêmico, mas principalmente social.
Na presente dissertação, apresentam-se, portanto, os seguintes problemas de
pesquisa:
1) A previsão da Constituição Federal e Lei de Diretrizes e Base da Educação
(art. 206, CF c/c art. 3ª, inciso VIII, da LDB) da gestão democrática da educação está
devidamente regulamentada na esfera distrital e é uma realidade dentro da perspectiva
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do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios?
2) O controle da Administração Pública local pelo Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios garante a implementação da gestão democrática da
educação, na forma prevista em lei, no Distrito Federal?
3) Quais são as variáveis envolvidas e os entraves no “processo” de garantia
pelo Ministério Público local da gestão popular da educação no Distrito Federal?
4) Que sugestões podem ser formuladas para o aprimoramento deste sistema
controle-implementação, em se tratando da gestão democrática da educação no Distrito
Federal?
Nesse diapasão, estas são nossas hipóteses:
1)

A previsão constitucional e legal (art. 206, CF c/c art. 3ª, inciso VIII da

LDB) da gestão democrática do ensino não tem sido, de fato, observada no Distrito
Federal.
2)

O controle pelo Ministério Público das políticas públicas educacionais, via

de regra, garante a sua implementação e sua atuação, em se tratando da gestão
democrática da educação, e tem promovido, em grande parte, a implementação prática
deste tipo de gestão determinada pela Carta Política.
3)

Existem variáveis envolvidas no processo de controle da gestão democrática

da educação no Distrito Federal que representam entraves à sua implementação.
Pretende-se trabalhar nesta dissertação de mestrado, de forma técnico-científica,
sob a ótica sistêmica da Administração e do Direito, a relação entre controleimplementação de políticas públicas. O objeto de estudo desta dissertação de mestrado
vem ao encontro da necessidade social e, por conseguinte, do Ministério Público de
defesa dos direitos fundamentais diante da inércia (ilegalidade pela via omissiva) ou da
ineficiência na área educacional.

23

Justifica-se tal pesquisa por força de ser o presente tema atual e palpitante, posto
que pouco compreendido. Basta notar que inexiste um consenso científico sobre o que é
uma política pública, fato este que pulveriza os estudos desenvolvidos sobre o assunto,
tornando-os patentemente assistemáticos. Tal fato aponta para a necessidade da
construção de uma teoria sólida sobre políticas públicas no Brasil, como, aliás, já foi
constatado por membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
(FERNANDES, 2006).
As questões suscitadas na presente pesquisa nasceram de nossa experiência
prática no exercício do munus ministerial. O fato de o autor encontrar-se inserido na
instituição pesquisada também justifica a presente pesquisa já que nos deparamos no dia
a dia das chamadas “promotorias extrajudiciais” (especialmente, nas Promotorias de
Defesa da Pessoa Idosa e Portadora de Deficiência- PRODIDE, Promotoria de Defesa
do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural – PRODEMA e Promotoria de Defesa da
Saúde – PROSUS) com elementos incompatíveis com o Estado Democrático e
Constitucional de Direito: a inércia e a ineficiência estatais na consecução dos direitos
fundamentais, enfeixados em políticas públicas.
Constatamos, empiricamente, que a atuação ministerial encontra inúmeros
problemas. Inúmeras são as situações de restrição da eficácia da atuação destes
policymakers. O primeiro deles diz respeito à resistência do próprio Poder Judiciário em
assumir um papel ativo na implementação de políticas públicas educacionais. Os
tribunais pátrios insistem em recusar eficácia plena e aplicação imediata às normas que
preveem o direito à educação. Nesse sentido, o Poder Judiciário, por meio de reiteradas
decisões, entende que as previsões acerca do ensino médio são mera “norma-programa”,
já que a Carta Política fala na “progressiva universalização” deste (art. 208, inciso II).
Da mesma forma, retira a eficácia plena e imediata das normas relativas ao ensino
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infantil que, ademais, sempre esbarrou em problemas relativos ao financiamento
considerando que apenas recentemente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de valorização dos Profissionais de Educação – FUNDEB(regulamentado pela Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007) trouxe importante
contribuição para a correção de grandes equívocos relativos ao financiamento da
educação infantil, em contraposição ao regime legal anterior do FUNDEF.
Outrossim, é sabido que, na prática, o administrador público insiste em não
implantar de forma adequada o ensino rural no país (melhor seria se falar em educação
no campo), justificando a caótica situação ora por força de uma suposta “opção política”
do Estado, ora sob o ponto de vista da carência financeiro-orçamentária.
Todas as severas consequências sociais são agravadas pela reiterada violação
ao Princípio Constitucional da Eficiência da Administração Pública (também tutelado,
sob a ótica da responsabilização de agentes públicos, pela legislação afeta à
Improbidade Administrativa – Seção III do Capítulo II da Lei n. 8.429, de 02 de junho
de 1992), em detrimento da adequada prestação do serviço público aos “administrados”.
Por fim, não se tem garantido de forma efetiva a participação social na gestão da
educação, especialmente no ensino público, mesmo que tal seja determinação
constitucional (art. 206) e legal (artigos 3º, inciso VIII, 14, inciso I e II, e, art. 15 da
LDB, do artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, além de objetivo
fundamental do Plano Nacional de Educação (PNE) e de inúmeros Planos de Educação
dos Estados, Municípios e Distrito Federal), fato que precisa, urgentemente, de detida
atenção acadêmica para o encontro de soluções metodológico-científicas, com
repercussões pragmáticas.
Nesse contexto, o estudo ora proposto poderá ser de grande valia para os órgãos
ministeriais voltados para a defesa dos direitos fundamentais enfeixados em políticas
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públicas, que poderão usufruir um material academicamente sistematizado acerca do
tema.
Para fins didáticos, apontam-se como objetivos deste trabalho acadêmico: i)
Objetivo geral: por meio da revisão bibliográfica, correlacionar controle pelo Ministério
Público e implementação de políticas públicas relativas à gestão democrática da
educação e do ensino e ii) Objetivos específicos: compreender o modus operandi do
administrador público na esfera das políticas públicas educacionais; Tratar da
governança na área da educação, ou seja, capacidade estatal-governamental de
implementar políticas públicas educacionais, e a sua eficácia no Brasil e,
especificamente, no Distrito Federal; Investigar as dificuldades enfrentadas pelos
representantes ministeriais do MPDFT no seu atuar judicial e extrajudicial na esfera das
políticas públicas educacionais, em especial, naquelas voltadas para o fomento e
implementação da gestão democrática da educação; Apresentar sugestões para o
aprimoramento da gestão do MPDFT das questões relativas à implementação das
políticas públicas educacionais.
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2 – METODOLOGIA
O encontro com objeto tão rico de informação, diversidade e
sobreposição de áreas do conhecimento criou fortes preocupações do ponto de vista
metodológico. A literatura mais acessível e amplamente utilizada por pesquisadores
para determinação da metodologia de pesquisa se apresenta, normalmente, na forma de
manuais com itens de preparação, execução, avaliação de pesquisa e normas de
confecção de monografias (AZEVEDO, 1993; BARROS & LEHEFELD, 1986;
CHIZZIOTTI, 1991; DEMO, 1987 e 1989; ECO, 1989; GIL, 1991; HAGUETTE, 1987;
MANN, 1983; MARINHO, 1980; LAKATOS & MARCONI, 1991; MARTINS, 1998a;
LIMA, 1981; RUIZ, 1996; SEVERINO, 1991 apud VERGARA, 1998).
Mesmo apresentando diferenças nas ênfases, estes manuais coincidem, de
modo geral, na apresentação e detalhamento das etapas de pesquisa, especialmente as
técnicas de coleta sistemática de dados. Caracterizam a grande preocupação de controle
sobre o objeto e sobre os procedimentos da pesquisa, muito próximos da tradição e dos
moldes estatutários das ciências empírico-formais.
Utilizadas de forma ampla na produção de pesquisas em administração pública,
essas orientações metodológicas dão o perfil geral da pesquisa na área onde há
expressiva “matematização” dos resultados e rigor de procedimentos empíricos, de tipo
laboratorial, que por vezes subestimam a interpretação pelo sujeito. Por ingenuidade ou
mesmo por má fé, pode-se querer esquecer que as ciências humanas se distinguem das
ciências abstratas e naturais pelo seu caráter interpretativo, por excelência.
Nas palavras de Bauer (1999: 28) “[...]Não há como fugir à ‘normatividade’,
mas é tanto possível quanto necessário forjar o discernimento que permite ao cientista
perceber o quanto sua investigação científica se encontra, a cada passo, a serviço de
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critérios subjetivos (normas) de natureza econômica, social, política, cultural,
psicológica ou estética; ou seja, a serviço das dimensões ideológicas sempre referidas ao
status quo, às estruturas de poder vigentes. Caso contrário, arrisca-se o sistema a
corroborar para a legitimação das circunstâncias sociais moralmente condenáveis, sob o
pretexto de serem elas ‘naturais’.”
Parece que as ciências administrativas, entretanto, pouco se aperceberam disso.
E o apego ao caráter fechado, definitivo e quase dogmático criou uma armadilha
inclusive para os pesquisadores em administração pública, naqueles sentidos em que se
definem as ciências empírico-formais. É muito provável que tal apego passe pelo medo
construído de que, sem o rigor do método positivo, a produção do conhecimento nas
ciências humanas transforme, por exemplo, as ciências administrativas em “uma ‘meiaciência’, ou ‘quase-ciência’ ou uma ciência ‘solta’ e aberta, isto é, não tão rigorosa
como as outras.”(PEREIRA,1984; SROUR, 1978)
Diz Lungazo (1989: 14) que o homem, por outro lado, não “[..]teoriza só
porque pensa. Teoriza também porque sente, porque age. E seu ato teórico tem tanto a
ver com seu desejo, sua paixão e sua ação do que com sua racionalidade.” Assim,
também, para Marcuse (1982: 144) o “[...]verdadeiro conhecimento e a verdadeira razão
exigem o domínio sobre os sentidos, se não mesmo a libertação deles”. Porém, como
afirma Tragtemberg (1979: 18) “[...]A bem da verdade, raramente a audácia
caracterizou a profissão acadêmica.”
Assim, por desconforto, tentação e necessidade, este pesquisador foi buscar
alternativas para enriquecer seu esforço e resolver suas preocupações metodológicas.
Passou a praticar a reflexão e o entendimento da ciência como forma específica de
aquisição do conhecimento e que, especialmente as ciências sociais, deve ser entendida
como típica atividade humana (KNELLER, 1980). O cientista é ser social e seu
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comportamento não difere do de outros indivíduos e grupos. A missão do pesquisador,
seu papel e credibilidade pública, tendem a sofrer fortes limitações quando elegem
técnicas que fragmentam o objeto e buscam estabelecer relações causais lineares em
fenômenos sociais que, invariavelmente, têm caráter complexo.
Revendo a tradição racional da modernidade pode-se dizer que sujeito e objeto,
fatos e valores, forma e conteúdo, não podem mais ser tratados como entidades
separadas ou isoladas, não sendo mais possível ao sujeito distanciar-se, ou imaginar-se
distante e imune, do objeto que pretende conhecer. O mundo é observado e interpretado
através de cultura e de feixes de valores específicos. O referencial teórico, o conjunto de
premissas e as técnicas de coleta e sistematização de dados são determinados por um
contexto social que vai necessariamente influenciar a interpretação, que confere
significado às informações.
Nesse sentido, entende o pesquisador que a atividade de pesquisa formal
acadêmica enriquece e dá sentido aos seus propósitos quando reconhece os limites dos
seus métodos, os evidencia, e passa a incorporar a intersubjetividade, o respeito pelo
outro e por seus próprios valores, superando o preconceito daquilo que a ciência
costuma chamar de senso comum. Dar ênfase à intersubjetividade se traduz em priorizar
a verbalização do interlocutor e, incorporando a tendência essencial de que o
conhecimento humano é complexo e não compartimentado, busca entrecruzar-se dados,
premissas e conclusões de diferentes ciências e campos deste conhecimento, um
conhecimento transdisciplinar.
A palavra transdisciplinaridade foi usada pela primeira vez em 1970 por Piaget
em um colóquio para designar a fase posterior à interdisciplinaridade. O
desenvolvimento destas novas propostas para compreender os sentidos e as formas de
conhecimento tomou impulso com a criação do Centre International de Recherches et
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Études Transdisciplinaires - CIRET em 1987 com sede em Paris. Dentre os seus
fundadores e membros do seu Conselho Diretor estão nomes importantes como
Bassarab Nicolescu, Michel Camus e Edgar Morin. A partir do seu “Projeto Moral”7, o
Centro define os conceitos e diretrizes que vão orientar seus trabalhos. O Brasil já conta
com um organismo correlato denominado Centro de Educação Transdisciplinar CETRANS, ligado à Escola do Futuro da Universidade de São Paulo - USP. O
CETRANS promoveu o “1º Encontro Catalizador” em abril de 1999 com a participação
do Presidente do CIRET Bassarab Nicolescu, que abriu o evento com o texto “A prática
da

Transdisciplinariedade”,

mostrando

que

a

discussão

sobre

metodologia

transdisciplinar já é realidade corrente no meio acadêmico, especialmente nas escolas de
educação8.
Autores

preocupados

com

esta

questão

(D’AMBROSIO,

1997;

HEISEMBERG, 1996; MORIN, 1991 e 1998; NICOLESCU, 1999a e 1999b)
concordam que o caráter disciplinar do conhecimento moderno permitiu o estudo de um
único objeto por diversas disciplinas ao mesmo tempo: Pluridisciplinariedade ou
Multidisciplinariedade. A transferência de métodos e conceitos de uma disciplina para a
outra, por sua vez, recebeu o nome de Interdisciplinariedade. Mas, ainda que tenham
importância como métodos de construção do conhecimento, estas últimas concepções
inscrevem-se em um nível de linearidade disciplinar e dizem respeito a um único nível
de realidade.
A transdisciplinariedade9 procura envolver e transcender o que se passa por
todas as disciplinas, buscando encontrar seus pontos de interseção e um vetor comum
entre elas. Se a especialização vive correndo o risco de se transformar numa perigosa
7
8
9

Documento eletrônico HYPERLINK http://www.perso.club-internet.fr/nicol/ciret/projfr.htm)
Documento eletrônico HYPERLINK http://www.cetrans.futuro.usp/palestra_bassarab.htm.

Etimologicamente o sufixo “trans” significa aquilo que está ao mesmo tempo “entre” as
disciplinas, “através” das diferentes disciplinas e “além” de toda disciplina, remetendo a esta
idéia de transcendência, conforme aponta Caldas Aulete, 2007.
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fraqueza, uma hipertrofia de capacidades, uma surdez seletiva, o conhecimento holístico
pode ampliar a extensão e dar maior significado e riqueza ao saber científico (ALVEZ,
1994). A transdisciplinaridade passa entre,

além e através de disciplinas

tradicionalmente distintas, numa busca de compreensão da complexidade.
Estas concepções apresentam uma identidade significativa com os pressupostos
da fenomenologia10. Buscando uma alternativa do conhecimento de modo diferente
daquele comum às ciências naturais, positivistas, diferente também da rígida
delimitação metodológica da dialética, a fenomenologia “[...]procura abordar o
fenômeno, aquilo que se manifesta a si mesmo, de modo que não o parcializa ou o
explica a partir de conceitos prévios, de crenças ou afirmações sobre o mesmo, enfim de
um referencial teórico. Mas ela tem a intenção de abordá-lo diretamente, interrogandoo, tentando descrevê-lo e procurando captar a sua essência. Ela se apresenta como uma
postura mantida por aquele que indaga. O inquiridor fenomenólogo dirigi-se para o
fenômeno da experiência, para o dado e procura ‘ver’ o fenômeno da forma como ele se
mostra na própria experiência.” (MARTINS & BICUDO, 1983).
Segundo as idéias de Husserl citado por GILES (1975, p. 131) o proceder
interpretativo (hermenêutico) coloca o homem em uma situação diferente daquela que
se encontra no “instante” e exige um conhecer dentro da perspectiva histórica, porque é
o homem mesmo um ser histórico. Isolar-se das doutrinas existentes, “colocar-se entre
parênteses”, abstrair tudo o que não seja pura consciência representa uma profunda
dificuldade para o pensador (pesquisador) mas oferece novos trajetos, ajuda a decifrar
novos significados, idéias e modos de pensar.

10

Fenomenologia significa o discurso sobre aquilo que se mostra como é (phenomenon+logos) ou
“doutrina da aparência”. O termo surgiu pela primeira vez em o novo instrumento de J. H. Lambert mas
passa a ser definido como “a ciência da experiência que faz a consciência” no livro Fenomenologia do
espírito de Hegel. Designa hoje o pensamento de Husserl e seus continuadores dos quais os principais
são Merleau-Ponty, Sartre, E. Fink, Ricoeur e Levinas.
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A fenomenologia hursseliana é uma negação das tradições da ciência, para em
seu lugar colocar um retorno às “coisas”. Tais coisas são os fenômenos que a
consciência intencional visa, cabendo à fenomenologia descrever-lhes os desígnios e os
modos de aparição dos fenômenos, a fim de apreender a essência desses que, para
Husserl, é a estrutura de sua significação.
Tais orientações metodológicas formam um quadro interessante para
enriquecer a forma de construir o conhecimento, especialmente em uma época em que
muito se fala de indivíduo multifuncional e da recuperação da criatividade, da intuição e
do ilógico como variáveis organizacionais, de interesse para o estudo da administração
escolar. A administração como área do conhecimento vem por vezes enfrentando certa
penúria metodológica a despeito da riqueza do objeto privilegiado de pesquisa: as
organizações de produção, o terceiro setor, as organizações públicas. Esse quadro,
porém, pode começar a mudar.
Não se quer, todavia, assumir os riscos de desprezar, de forma maniqueista, os
instrumentos consagrados da pesquisa científica, expondo o esforço de pesquisa ao
mesmo erro do rigor positivista, às avessas. Os procedimentos aqui utilizados e a
construção do conhecimento sobre o objeto não abandonam os métodos consagrados,
mas o coloca sob uma ótica mais ampla na realização do saber científico. Além disso, o
pesquisador não quer perder o sentido de que “é o método que faz da ciência esta forma
particular de construção do conhecimento” (ALVEZ, 1994, p. 49).
A partir dessas reflexões, que colocam em oposição as perspectivas puramente
objetivas, não-humanas, positivistas, de um lado e do outro lado a busca de novas
epistemologias de ruptura com a tradição metodológica racional da produção do
conhecimento científico (transdisciplinariedade e fenomenologia), esta pesquisa procura
uma via de meio. Busca valorizar a relação entre fenômenos objetivos e a subjetividade
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dos indivíduos, combinando métodos que podem oferecer melhores soluções, sem
perder a compreensão clara dos limites que estes impõem.
Assim, se a construção da realidade se dá pelos olhos do observador, onde a
realidade só faz sentido no conjunto de percepções do sujeito pesquisador, a construção
dessa realidade só se dará a partir de um substrato, que a pesquisa bibliográfica e a
coleta de dados em campo podem fornecer. O conjunto de coleta e sistematização de
informações se realizará no sentido de, sem menosprezar as outras fontes (estatísticas,
quantitativas), prestigiar as formas de expressão dos sujeitos, a sua verbalização. E,
naturalmente, aqueles que expressam idéias e informações o fazem de forma escrita ou
falada.
Este trabalho também busca dados e informações que valorizem análises
institucionais, aspectos de ordem social e política. Uma interessante abordagem é o
Modelo de Hofferbert para Estudo Comparativo de Formação de Políticas apresentado
no texto de SABATIER (1991) que destaca e ordena o que ele chama de “Incidentes
Politicamente Relevantes”, são eles: condições histórico-geográficas; composição sócio
econômica;

comportamento

político

geral;

instituições

governamentais;

e

comportamentos das elites que concorrem e se sobrepõe no estabelecimentos de
políticas públicas formais.
A abordagem de Coalizão Advocatória para a formulação de política pública
(SABATIER & JENKINS-SMITH, 1993; SPINK, 1998) por sua vez oferece também
uma visão da administração pública como inserida nas experiências práticas do
cotidiano. É parte integrante - e não algo independente - das contradições do
desenvolvimento econômico e social. O que os autores chamam de “[...]construção da
sabedoria convencional[...]” é por natureza “[...]produto e produtora de suas
circunstâncias e existe no épistème de seu tempo”(SPINK, 1998, p.167).
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Na práxis da atividade de pesquisa, as ideias acima orientam, salvo melhor
juízo, que para entender o processo político devemos ter dois pontos de partida
basilares: uma visão filosófica da ciência e, de outro lado, uma perspectiva histórica e
de intervenção. Filosoficamente, parte-se da premissa de que é logicamente impossível
entender razoavelmente uma situação complexa - o que inclui praticamente tudo na área
de políticas de governo - sem algumas “lentes” teóricas (teorias, paradigmas, estrutura
conceitual).
Essas lentes devem ser capazes de distinguir o conjunto de variáveis
potencialmente importantes e suas relações causais, daquilo que pode ser descartado
com segurança na atividade de construção do conhecimento científico. E, importante, as
“lentes”, as opções conceituais, os “descartes” devem ser explícitos a ponto de permitir
a recepção, a análise e a crítica, às claras, por terceiros, das proposições teóricas e
empíricas assumidas.
A interpretação dos fatos e dados deve reconhecer as variáveis históricas de
tempo e lugar que condicionam a interpretação e, mais longe, ao pesquisador deve-se
permitir a busca e valorização de instrumentos de diagnose, identificação de problemas
e a proposição de soluções, como forma de agir. Legitima, assim, a orientação
metodológica que admite o objetivo de orientação para a ação como um dos objetivos
do esforço de pesquisa acadêmica. Aproxima-se de proposições, nesta linha, como as da
pesquisa-ação (THIOLLENT, 1997) e as das práticas de pesquisa mais engajadas,
segundo a teoria da ação (BOURDIEU, 1997).
Essas análises sobre orientação metodológica não têm por objetivo desprezar
mas, ao contrário e como já considerado, buscam enriquecer o sentido da classificação
consagrada de trabalhos científicos. Esta dissertação se enquadra

na categoria

metodológica de análise teórico-prática, dentro das reflexões realizadas sobre
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metodologia. Especificamente é um estudo com análise interpretativa de revisão
bibliográfica, em combinação aos dados coletados na forma de documentação e
entrevista, em pesquisa de campo.
A presente pesquisa surge da necessidade de aprofundamento dos estudos acerca
do controle da Administração Pública e suas implicações nos mecanismos de
implementação de políticas públicas educacionais. A opção pelo método hipotéticodedutivo se deve à necessidade de identificar variáveis que influenciam nos fenômenos
sociais observados na dinâmica política educacional.
O trabalho se constitui, em um primeiro momento, em revisão da literatura sobre
o tema controle e implementação de políticas públicas e tem como característica
essencial a transdisciplinaridade. Afinal, esse termo, de certa forma, identifica uma nova
compreensão da realidade entre e para além das disciplinas especializadas.
Vale registrar que Bertallanfy, em seu Teoria Geral dos Sistemas, fala em
interdisciplinaridade, enquanto a rigor, a transdisciplinaridade vai além desta
concepção, como já se registrou (vide nota rodapé nº 2). É no artigo 3ª da Carta da
Transdisciplinaridade, produzida pela UNESCO (ANEXO I), com colaboração
fundamental do Centre International de Recherches et D´Études Transdisciplinaires –
CIRET, na França, que vem o conceito transdisciplinar: “(...) a transdisciplinaridade
não procura o domínio de várias outras disciplinas, mas a abertura de todas elas àquilo
que as atravessa e as ultrapassa”. Esta diverge da tradicional interdisciplinaridade, pois
não significa apenas que as disciplinas colaboram entre si, mas parte do pressuposto da
existência de um pensamento organizador e complexo comum. Dentro desta visão, cabe
ao pesquisador transdisciplinar organizar o conhecimento de forma holística e total,
abandonando a visão comprometida e isolacionista das disciplinas individualizadas ou
meramente correlacionadas (ANTONIO, 2002). Na interdisciplinaridade, como já
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afirmou Edgard Morin (1982, p. 217 apud PETRAGLIA, 1995, p. 74), cada disciplina
pretende primeiro fazer reconhecer a sua soberania territorial, e, à custa de algumas
magras trocas, as fronteiras confirmam-se em vez de desmoronarem e por isso ela é
definida como

colaboração

e comunicação

entre disciplinas,

guardadas

as

especificidades e particularidades de cada uma, enquanto por “transdisciplinaridade
compreende-se o intercâmbio e as articulações entre elas por força de uma superação e
desmoronamento de toda e qualquer fronteira que inibe ou reprime, reduzindo e
fragmentando o saber e isolando o conhecimento em territórios predefinidos”. De
qualquer sorte, a postura filosófica de abertura para a contradição e para a dialética
comunicativa aproximam a teoria da complexidade e a Teoria Geral dos Sistemas
(TGS). E, como já ressaltou-se, Bertallanfy compreende a obra de Piaget dentro da
visão sistêmica que ele apregoa.
Busca-se, na presente pesquisa, revisar os estudos desenvolvidos em livros e
periódicos, tanto no campo da Administração Pública quanto do Direito, sobre temas
ligados ao controle e à implementação de políticas públicas, buscando sempre que
possível adequá-los à realidade atual brasileira e abordá-los sem as fronteiras
tradicionais, promovendo um intercâmbio de ideias em detrimento da sua simples
separação, evitando-se disjunções e, ao mesmo tempo, sem pretender a unificação do
saber.
O Direito, historicamente, se mostrou instrumento hábil para perquirir,
enumerar, fundamentar e proclamar os direitos fundamentais. Contudo, a realidade
contemporânea revela que, apesar das solenes declarações, tais direitos são
continuamente violados (BOBBIO, 1990), quer por inação estatal (omissão), quer pela
ausência de eficiência no desempenho das funções do Estado. Por outro lado, os
estudiosos da Ciência Público-Administrativa sempre dedicaram grande atenção
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acadêmica às questões relativas ao que chamam de governança (SANTOS, 2003),
definida por José Matias-Pereira (2008) como a capacidade estatal de formular e
implementar políticas públicas. A problemática aqui está centrada nas limitações do
Estado, decorrentes da ineficiência da máquina administrativa. Formulam-se, então,
academicamente, proposições para solucionar a crise da ineficiência administrativa e da
falta de “efetividade social” no desempenho da função implementadora de políticas.
Ao longo de toda a dissertação privilegiar-se-á, por meio da utilização da teoria
da comunicação, as abordagens das “categorias-ponte” entre as ciências e que se
extraem, em uma visão sistêmica (MARTINELLI et al, 2005), da necessidade do
próprio Direito de conhecer metodologicamente as experiências de outras disciplinas,
especialmente, as da Ciência da Administração (SCHMIDT-ASSMANN, 2003, p. 56).
Frise-se que a visão do teórico da Administração Pública é diversa da dos
operadores do Direito, especialmente, por apresentar-se mais focada na prática e voltada
para a consecução de resultados eficientes e eficazes, estes dois últimos, entendidos aqui
em uma conotação, especificamente, administrativa. Nesse contexto, questões ligadas a
aspectos público-orçamentários e financeiros, ao planejamento, à modernização do setor
público e ao controle e avaliação das políticas são preocupações primordiais do gestor
público.
Outra diferença de abordagem está nos mecanismos lógicos estabelecidos para a
compreensão e explicação das duas ciências: lógica jurídica própria que não se
confunde com a formal, amplamente utilizada nas abordagens da Ciência da
Administração, por não estar adstrita a ela. Ou como registra o jurista alemão:
hermenêutica e jurisprudência que não se integram em um sistema rigorosamente
axiomático do tipo da matemática ou da ciência do cálculo (LARENZ, 1997, p. 230).
Comparando o direito administrativo e a Ciência Administrativa, assevera
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Cretella Júnior (1966, p. 242):
Tratando o direito administrativo como a Ciência da Administração das
atividades do Estado no terreno não contencioso, preocupando-se, porém,
esta última com a ação social e aquele com o ordenamento jurídico
posterior e obrigatório para a boa realização daquele desiderato, é bem de
ver que profundas são as conexões entre as duas disciplinas.

Direito e Administração Pública são ciências conexas, porém, distintas: se uma
trabalha com o dever-ser, a outra está calcada no mundo do ser. Enquanto, na visão de
alguns, a legalidade para o Direito pode ser um fim em si mesma, para a Administração
Pública ela é sempre um meio para o atingimento da finalidade última: o “Bem
Comum” (MEIRELLES, 1997). Se a rigidez legislativo-administrativa engessa os
“processos” de inovação da Administração Pública (exemplo dos contratos de gestão,
devido à inviabilidade prática, diante do direito administrativo positivo, de se outorgar
às empresas estatais maior autonomia de gestão – DI PIETRO, 1999, p. 194), alguns
mecanismos de gestão pública gerencial e pós-gerencial, calcados na legalidade,
legitimidade e proporcionalidade garantem a fluidez necessária ao cumprimento do
desiderato de eficiência propugnado como princípio pela Carta Magna em seu art. 37,
caput (exemplo de algumas parcerias público-privadas na área da prestação de
qualidade de serviços de assistência social e médico-hospitalares como as Associações
das Pioneiras Sociais (PAES, 2006) e da constatação da necessidade do incremento da
participação do Terceiro Setor na área, levada a efeito por membros do próprio
Ministério Público – Ministério Público do Estado do Maranhão (PALHANO, 2000), do
uso de ferramentas eletrônicas, nos mais diversos níveis da era da informação, nas
relações com a Administração Pública, do orçamento participativo e dos conselhos
gestores (SIRAQUE, 2005). Afinal o Direito é ciência em evolução, transformação e
precisa acompanhar as mutações que ocorrem no plano da realidade11 e que encontra

11

Nesse sentido vem se dirigindo a melhor doutrina e para isto basta consultar o clássico “Direito Administrativo em
Evolução” de Odete Medauar, referenciado na bibliografia. Ou ainda, o “Mutações do Direito Administrativo” de
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guarida na própria visão evolutiva da Ciência da Administração.
Há de se destacar, prefacialmente, que três são os principais pontos de encontro
teóricos entre os campos das ciências, dentro do recorte proposto nesta dissertação:
i) a priorização do controle preventivo face ao repressivo (MACHADO, 2007) de molde
a evitar a concretização de efeitos jurídicos e sociais danosos e de grande “repercussão
social”, devendo esta expressão ser compreendida em abordagem sociológica, no
sentido de repercutir no seio social em afronta a interesses da coletividade como um
todo ou de determinados grupos que necessitam de uma proteção juridicamente
diferenciada (NEVES, 2001);
ii) a crescente normatização jurídica acerca do planejamento estatal, instrumento
tradicional e reiterado objeto de estudo da Ciência da Administração Pública. O
planejamento propicia sobremaneira o atingimento de metas programadas que, por sua
vez contribuem, com real agregação de valor ao desenvolvimento nacional, objetivo da
República Federativa do Brasil (art. 3ª, inciso II da CF), e manutenção da universalidade
de bens considerados valiosos pela coletividade. O planejamento, como instrumento
propiciador do desenvolvimento econômico, se concretiza na dinâmica estatal brasileira,
por exemplo, quando sob a ótica do direito financeiro e da gestão das finanças públicas
se realizam, de forma integrada, o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os
orçamentos anuais (OLIVEIRA; ALMEIDA; GUIMARÃES, 2006; NASCIMENTO,
2009). Crescente também o seu impacto nas relações jurídicas privadas onde a título de
exemplo apontamos o Planejamento Familiar como política pública direcionada às
famílias e onde a atuação estatal deve respeitar os limites dos direitos e garantias
individuais estabelecidos na Constituição Federal que são extensíveis à família, como

Diogo Figueiredo Moreira Neto e “Transformações do Direito Administrativo” de Patrícia Baptista, também
registrados nas referências finais. Na Ciência da Administração há relevantes estudos contemporâneos sobre a
chamada “administração evolutiva”, em especial, os de Dante Pinheiro Martinelli, professor da FEA-USP-RP.
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célula, por intermédio de seus integrantes (5ª, CF) (ARRUDA NETO, 2009). Por sua
vez, como mantenedor do patrimônio material e imaterial da coletividade, o
planejamento se extrai, no plano normativo, das regras garantidoras da ordem
urbanística adequada, nas cidades brasileiras: a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, o
conhecido “Estatuto da Cidade”; e

iii) a reflexão sobre um “novo” conceito (melhor seria se falar em concepção) de
democracia que se qualifica como participativa ou deliberativa, onde o instituto jurídico
de soberania popular (participação popular e do controle social) se imbrinca com a
concepção contemporânea da administração societal, menos autoritária e mais aberta ao
diálogo com o destinatário final das decisões políticas: o povo. Exemplos pragmáticos
dessa confluência estão, mais uma vez, localizados no Estatuto da Cidade que
estabeleceu a gestão democrática da cidade e determina a participação dos membros da
sociedade no processo de produção, implementação e execução de políticas públicas
(ARAÚJO JÚNIOR, 2008). Da mesma forma, as normas da LDB atinentes à gestão
democrática da educação são hipóteses de participação societal e objeto de estudo desta
dissertação.
Em uma perspectiva contemporânea, temos que existe um crescente e
centralizado interesse acadêmico, verdadeira confluência de posturas científicas, sobre
temas ligados à participação política do povo brasileiro no sentido de gerir e, ao mesmo
tempo, fiscalizar a qualidade das atividades estatais e governamentais de molde a que
estas não se desviem de um padrão mínimo plenamente exigível em um Estado
Constitucional-Democrático de Direito, caso do Brasil. Trata-se do tema central da
presente dissertação, como demonstraremos, oportunamente, o que aproxima a visão do
jurista da concepção da escola da administração societal, tudo com implicações na
gestão da educação.
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Em uma visão compartimentada e disjuntiva, pode-se afirmar que o Direito trata
da questão sob o tema da soberania popular que engloba tanto a participação popular
quanto o controle social, estes institutos jurídicos de participação política da sociedade.
Para a Administração Pública, de modelo pós-gerencial, o enfoque é direcionado à
gestão popular das políticas públicas (bottom-up) (SCHIMDT, 2008).
Todo esse intercâmbio de visões, teorias e posturas entre a Ciência da
Administração e o Direito se acentuou nos últimos anos, e o interesse jurídico por ela
cresce a olhos vistos. A doutrina jurídica aponta que desde o término da Segunda
Guerra ocorre uma tendência de renovação e intensificação dos estudos não jurídicos da
Administração Pública, acentuada nas décadas de 1960 e 1970, especialmente, devido à
posição hegemônica do Executivo com o aumento de suas atribuições com atuação
intensiva no campo econômico e social, apontando para a necessidade de
aprimoramento do desempenho administrativo. Nesse sentido, consigna Medauar (2009,
p. 41):
Outros fatores reforçam o interesse pela ciência da Administração: maior
intercâmbio entre Administração e sociedade; preocupação com eficiência
da atividade administrativa; todo um movimento internacional de
humanização das relações entre Administração e indivíduos; necessidade
de reduzir a burocratização, para introduzir flexibilidade, descentralização
e práticas democráticas.
Daí a indiscutível necessidade e oportunidade dos estudos não jurídicos da
Administração, realizados principalmente pela ciência da Administração
Pública, para que melhor se possa conhecê-la.

Por oportuno, deve-se registrar que existem inúmeros estudos acerca dos temas
controle e implementação, no campo tanto da Administração, quanto no jurídico.
Contudo, poucos são aqueles que correlacionam os dois tópicos, em se tratando do
sistema educacional brasileiro. Nesse sentido, a fim de garantir consistência ao trabalho,
buscar-se-á revisar a literatura específica que trata das políticas públicas educacionais,
adequando-a à realidade atual, pátria e local.
Outrossim, em um segundo momento, pretende-se levar a efeito pesquisa
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exploratória descritiva, com análise qualitativa, junto às Promotorias de Defesa da
Educação do Distrito Federal, órgãos de controle externo da Administração Pública
local e que tem como uma de suas inúmeras vertentes de atuação: a busca de
concretização das políticas educacionais.
Lançar-se-á mão de entrevistas estruturadas e em profundidade (HAIR JR;
WOLFINBARGER; ORTINAU; BUSH, 2010) com os membros titulares (ou em
exercício pleno) das promotorias em questão, bem como de trabalho empírico voltado
para a análise de documentos judiciais e extrajudiciais (processos judiciais -ex: ações
civis públicas-, procedimentos -ex: inquéritos civis públicos etc. e atos - ex:
notificações, recomendações, etc.) correlacionando a função controladora ministerial e a
implementação prática de políticas públicas educacionais no Distrito Federal, voltadas
para a garantia da participação popular na gestão da educação local).
A fim de se garantir a confiabilidade (fidedignidade e credibilidade) da pesquisa
realizada em termos da consistência dos dados obtidos nas entrevistas de natureza
qualitativa, proceder-se-á, posteriormente à efetivação do trabalho de campo, à
validação êmica das análises levadas a efeito pelo pesquisador. Significa que verificarse-á se as análises apresentadas no relatório encontram eco com as pessoas dentro da
cultura ou subcultura estudada, sendo uma forma de validade estabelecida por meio da
confirmação com integrantes da instituição pesquisada (HAIR; WOLFINBARGER;
ORTINAU; BUSH, 2010).
A pesquisa, nesse sentido, será exploratória, intervencionista, aplicada e,
sobretudo, qualitativa, mesmo que sejam trabalhados alguns dados quantitativos.
Quanto aos meios, será documental e bibliográfica.
Os dados obtidos na análise empírica serão interpretados de forma qualitativa e
não têm a pretensão de explicar a totalidade da realidade brasileira, tampouco do
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Ministério Público nacional, mas, sim, de servir de indicativo e proposição
metodológica para análises voltadas para a realidade educacional especificamente da
gestão societal do ensino público no Distrito Federal.
Muitas das modelagens teóricas abordadas e conclusões poderão servir de base
para a construção, em um momento posterior, de um modelo nacional de controleimplementação, com variáveis relevantes já identificadas e definidas, viabilizando na
prática do funcionamento estatal e governamental um sistema com métodos
direcionados ao seu aperfeiçoamento.
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3 – REVISÃO DA LITERATURA
3.1 Função controle na Administração Pública
3.1.1 - Função administrativa do controle: abordagem
organizacional
No presente capítulo, pretendemos apresentar um painel da função
administrativa do controle no campo organizacional (público ou privado). Registre-se,
desde já, que não se quer transferir conceitos corporativos, sem adaptação, para as
questões ligadas ao controle no setor público, crítica direcionada ao próprio modelo
gerencialista de gestão da coisa pública enfeixada, na segunda parte da revisão da
literatura.
Por força de a análise aqui ser de natureza histórica, sistemática e complexa,
quer-se crer na utilidade do presente capítulo para a formulação de conceitos e fórmulas
abstratamente aplicáveis nos dois setores. Além disso, realizando uma leitura crítica das
Escolas da Administração, com incursões nas inovações trazidas por Gareth Morgan
(2007) no campo da teoria das organizações, objetiva-se poder formar uma base teórica
para a compreensão do tema controle.
A função administrativa controle foi abundantemente estudada pelos teóricos da
Administração, em especial, no campo corporativo. Ela é hoje compreendida como um
subsistema de um sistema maior: o administrativo. À medida que a escala e a
complexidade das organizações modernas aumentavam, o subsistema e a função de
controle ganhavam importância singular. Como o escopo gerencial é o de adequar
aquilo que efetivamente ocorria nas empresas ao que fora anteriormente planejado,
planejamento e controle tornam-se conceitos indissociáveis.
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Historicamente, o conceito de controle se construiu segundo influências teóricas
das chamadas Escolas da Administração que nem sempre dispensaram a necessária
atenção para a relação deste com o de planejamento. Apresentar-se-á um esforço
sintetizador a seguir, buscando correlacionar o controle e a visão predominante das
correntes doutrinárias da Administração.
Gareth Morgan é um autor cujo pensamento se pretende correlacionar com as
escolas da abordagem tradicional da TGA, apontando sua visão peculiar sobre a
matéria. Em seu livro Imagens da Organização (2007), Morgan propõe uma releitura da
TGA, menos presa a referenciais históricos, como os trabalhos de Motta (2008) e
Chiavenato (2009), e ao agrupamento em escolas. Ao contrário propõe a leitura das
organizações com base em nove imagens: i) máquinas, ii) organismos, iii) cérebros, iv)
culturas, v) sistemas políticos, vi) prisões psíquicas, vii) fluxo e transformação e viii)
instrumentos de dominação.
Há pontos de encontro entre algumas escolas e imagens organizacionais. Citemse, por exemplo, as imagens culturais, em Morgan, e os estudos das Escolas das
Relações

Humanas

e

da

Escola

Comportamental

(CHIAVENATO,

2009;

MOTTA;VASCONCELOS, 2008) que compartilham discussões acerca do contexto
cultural das organizações, enquanto valores e crenças que influenciam diretamente a sua
exteriorização. Além disso, trabalham com a valorização das ideias de cultura e de
subcultura, em estudos de Sociologia aplicada à Administração, no sentido de que
precisam ser gerenciadas e compreendidas para que não gerem a fragmentação da
organização.
A literatura aponta como momento inaugural da TGA a denominada Escola
Clássica da Administração que teve como expoentes os engenheiros britânico Taylor
(“Princípios da Administração Científica”, de 1911) e francês, Henry Fayol
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(“Administração Industrial e Geral”, de 1949). Nesta escola administrativa, a visão de
controle era bastante limitada pela lógica da exploração do trabalho humano na época
da Revolução Industrial e da visão econômica do homem (homo economicus) (MOTTA;
VASCONCELOS, 2008). Além disso, o controle era, necessariamente, hierarquizado e
formal. Fayol, por exemplo, assim se referia ao controle (2009):
Todas essas operações são do domínio da vigilância, tanto que podem ser
executadas pelo chefe da empresa e por seus colaboradores hierárquicos.
Numa empresa metalúrgica, por exemplo, o minério ao entrar na usina é
objeto de recepção pelo serviço técnico; os produtos usinados são
submetidos ao controle do serviço comercial antes de sua colocação à
venda. Cada serviço fiscaliza seus agentes. A autoridade superior o
conjunto.

No plano pragmático, teve repercussão, dentro da perspectiva da administração
científica, a experiência de Ford, que desencadeou um movimento como modo de
produção

industrial

até

recentemente

hegemônico:

o

fordismo

(MOTTA;

VASCONCELOS, 2008).
Dentro dessa perspectiva, o controle nas empresas dizia respeito, em grande
parte, à visão utilitarista do homem, enxergado como um ser isolado e que reage sempre
como indivíduo (atomismo tayloriano), simples e previsível. A produtividade industrial
estava ligada aos incentivos financeiros, à constante vigilância, aos fatores ambientais e
ao treinamento (“cálculo de tempos e movimentos” de Taylor). A motivação do
empregado era meramente salarial, e a falta de problematização das questões
psicológico-sociológicas organizacionais (visão microscópica do homem que, aliás, foi
tratada de forma tragicômica no cinema por Charles Chaplin no clássico filme “Tempos
Modernos”, e que levou teóricos da época a direcionarem a função administrativa do
controle para aspectos estruturais e formais das empresas). Para esta escola do
pensamento administrativo, alterando-se aspectos ligados à estrutura (hierarquia,
departamentalização, organogramas etc.) e às formas (processos, rotinas etc.), a
organização poderia ser devidamente controlada e adequada.
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Morgan (2007) interpreta a escola clássica (e também a escola burocrática) como
uma imagem holográfica das máquinas. A concepção das organizações como máquinas
regidas pela “organização e método” (O&M) e a constatação de que elas são
intrinsecamente mecanicistas, e, portanto, plenamente controláveis, hierarquizadas,
centralizadas e formais embasam também esta visão da organização. Outrossim, remete
a Morgan, em menor intensidade, e outras duas imagens: a da organização como
instrumento de dominação exercitada, muitas vezes, de forma sub-reptícia pelo controle
e aquela que projeta a imagem da organização como prisão psíquica. Nesta hipótese, em
uma abordagem pouco otimista, as organizações se exteriorizam como verdadeiras
armadilhas geradas por formas assumidas de raciocínio, como no caso do sucesso, da
acomodação e dos processos grupais. A imagem da prisão psíquica é por nós apreendida
como uma das mais sofisticadas de Morgan (2007) e traça a análise de questões ligadas
ao inconsciente (sexualidade reprimida em Freud) e aos fenômenos sociais (família
patriarcal).
De qualquer sorte, a abordagem incompleta e pouco democrática da Escola
Clássica restou escancarada em uma experiência levada a efeito pela Academia
Nacional de Ciências dos Estados Unidos, em 1924, e que, curiosamente, dentro dos
pressupostos da própria Administração Científica, verificava a correlação entre
produtividade e iluminação: a revolucionária “Experiência de Hawthorne”.
Na tentativa fracassada de neutralizar fatores e variáveis psicológicas e
sociológicas dentro das organizações, o experimento se arrastou até 1932
(CHIAVENATO, 2009). Mas em 1927, em uma fábrica na cidade de Hawthorne, o
Conselho Nacional realizou uma experiência presidida por Elton Mayo que, diante da
dificuldade científica de relacionar iluminação com eficiência do operariado, constatou
que a produtividade estava muito mais ligada a aspectos psicológicos e sociológicos do
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trabalhador.
Percebeu-se a existência de um sistema de sanções sociais, plenamente
incorporadas e aceitas dentro dos grupos e subgrupos organizacionais que afetavam
diretamente a produtividade do operariado. Surgiram, então, novas preocupações, como
o nível de integração social do grupo de trabalhadores, o seu comportamento social e a
análise dos chamados grupos informais que interagiam de uma forma não prevista na
estrutura hierárquico-formal da organização. O processo de industrialização desintegrou
os grupos sociais primários (família, grupos religiosos, grupo de amigos etc.) e tornou a
fábrica uma verdadeira unidade social onde as necessidades de reconhecimento do
funcionário como membro de um grupo social e questionamentos voltados para a
motivação humana, liderança, comunicação e a existência de uma organização informal
ganharam espaço em contraposição à ideia de controle hierárquico, formal e meramente
estrutural.
Nesse contexto, o controle, dentro da visão mecanicista do homo economicus,
passou por um período pouco profícuo no plano acadêmico, especialmente, diante da
visão humanizadora (homo socialis) (MOTTA, 2008) da Escola das Relações Humanas
que teve em Elton Mayo e Mary Parker Follet (esta a autêntica precursora, com estudos
anteriores à “Experiência de Hawthorne”) seus dois expoentes. Por outro lado, os
sistemas informais de sanções ganharam evidência em alguns trabalhos.
Mas foi com os estudos desenvolvidos pelo alemão Max Weber (1864-1920),
professor da Universidade de Friburgo em Heildeberg que inaugurou a “Sociologia da
Burocracia”, que se viu renovar o fôlego dos estudos acerca do controle, relegados a um
segundo plano pela Escola das Relações Humanas.
O modelo burocrático surge em uma reação ao nepotismo, crueldade, falta de
imparcialidade e de transparência típicos da Revolução Industrial e tem grande
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repercussão durante todo o século XX, conhecido como o “século da burocracia”. A
Teoria da Burocracia weberiana é tipicamente estruturalista-fenomenológica e se baseia
na racionalidade, sendo que nela o controle é procedimental, formal e hierarquizado,
modelagem adotada, especialmente, no setor público mundial até a atualidade.
Weber, em sua monumental obra “Economia e Sociedade” (2004), identifica
três tipos de autoridades. São eles, em apertada síntese: i) autoridade tradicional,
baseada nos costumes e tradições de uma determinada cultura. Sua legitimação advém
da tradição religiosa, crenças e costumes sociais; ii) autoridade carismática, baseada nas
características pessoais de um determinado indivíduo. Reconhecimento pelos seus feitos
e qualidades individualizadas; e iii) autoridade racional-legal, baseada nas regras e
normas estabelecidas em um regulamento aceito por todos os membros de uma dada
comunidade.
O exercício do controle, na burocracia, se dá com base nesta última modalidade
de autoridade e observa competências e procedimentos preestabelecidos.

Ele é,

portanto, formal e hierárquico, mecanicista, valorizando o regramento e ignorando o
componente humano e as relações interpessoais informais dentro das organizações.
Tudo isso estimulou, dentro da própria Escola Estruturalista, o desenvolvimento:
i) de tipologias alternativas como é o caso da de Amitai Etzioni (1963) que aprofundou
os estudos acerca da coerção e do utilitarismo na literatura administrativa, e ii) uma
enxurrada de críticas, no campo corporativo, que caracterizavam a burocracia weberiana
como disfuncional, ganhando nos trabalhos de Merton e Roth grande repercussão
acadêmica (MAXIMINIANO, 2009).
Etzioni, em sua obra “Organizações Modernas” (1980) identificou que estas se
caracterizam pela divisão do trabalho com atribuição de poder e responsabilidades, bem
como pela existência, dentro de sua coerência interna, daquilo que chamou de “centros
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de poder” que, em última análise: i) controlariam os esforços combinados da
organização, dirigindo-os para seus objetivos, ii) reexaminariam continuamente a
realização da organização e iii) quando necessário, reordenariam sua estrutura com
vistas à manutenção ou ao aprimoramento.
Considerando que mesmo aquelas unidades sociais consideradas naturais, como
a família e a comunidade, controlam seus membros e que as organizações, enquanto
unidades sociais com finalidade específica, são, também, unidades artificiais
(planejadas, deliberadamente estruturadas) mais complexas, principalmente por se
preocuparem com a realização do controle formal, condição preeminente das
organizações modernas.
Nessa perspectiva, os meios de controle utilizados pela organização podem ser
agrupados, segundo o cientista social, em três categorias: i) físicos (sanções, coações
físicas, ameaça, etc.), ii) materiais (baseado na aplicação de meios materiais,
recompensas e incentivos econômicos) e iii) normativos (fundamentados em símbolos
puros – que, por sua vez, englobam os normativos, como os de prestígio ou estima, e
sociais como os de afeto e aceitação) ou em valores sociais propriamente ditos.
Essas categorias de controle acarretam internamente à organização três tipos de
interesses individuais no sentido de obediência a um determinado estímulo controlador:
i)

alienatório,

característico

do

indivíduo

desconectado,

psicologicamente

desinteressado e que responde mediante o uso da força ou coação; ii) calculista, do
indivíduo que responde a um estímulo normalmente econômico e imediato; e iii) moral,
que enxerga o trabalho como agregação de valor tanto pessoal quanto organizacional,
especialmente, por existir identificação com a missão da instituição, e que por isso
mesmo responde satisfatoriamente aos estímulos externos.
Enfatizando os sistemas psicossociais de controle nas organizações, o professor
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da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos da América, apresentou, em breve
síntese, a seguinte tipologia organizacional (apud CHIAVENATO, 2004, p. 299): a)
Organizações coercitivas. O poder é imposto pela força física ou controles baseados em
prêmios ou punições. Utilizam a força – latente ou manifesta – como principal controle
sobre os participantes de nível inferior (...) As organizações coercitivas incluem
exemplos como campos de concentração, prisões, instituições penais etc.; b)
Organizações utilitárias. O poder baseia-se no controle dos incentivos econômicos.
Utilizam a remuneração como base principal de controle (...) As empresas e o comércio
estão incluídos nessa classificação; e c) Organizações normativas. O poder baseia-se no
consenso e sobre objetivos e métodos da organização. Utilizam o controle moral e
motivacional. As organizações normativas são chamadas “voluntárias” e incluem a
Igreja, universidades, hospitais organizações políticas e sociais.
Etzioni também explicita que, além destes três tipos básicos, há organizações
que utilizam dois tipos de poder concomitantemente e as denomina de organizações
com estrutura dupla de obediência (dual compliance) e dessa forma combinariam poder
normativo e coercitivo nas organizações de combate, poder normativo e utilitário em
alguns sindicatos e poder utilitário e coercitivo em algumas empresas como
propriedades rurais que operam em sistema de semiescravidão (MAXIMINIANO,
2009).
Por sua vez, a leitura antitética dos trabalhos acadêmicos de Merton e Roth,
embora sejam distintos, guardam uma certa coerência e diz respeito, em síntese, às
características disfuncionais burocráticas, entendidas como consequências imprevistas
da burocracia, instituição construída cientificamente sob a lógica da previsibilidade. São
elas:
•

Mecanicismo;
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•

Valorização e uso excessivo de regras

•

Individualismo

•

Formalismo exacerbado

•

Resistência às mudanças

• Despersonalização das relações humanas
• Fluxo falho de informações organizacionais, e
• Nepotismo.
A leitura acadêmica de Perrow, por sua vez, é objeto de discussões na literatura,
sendo que parte dela enxerga nele um defensor da burocracia (CHIAVENATO, 2005) e
outros acreditam que seu posicionamento era de não só cético quanto ao tipo ideal de
Max Weber, como crítico ferrenho das organizações formais que, em sua concepção,
apresentariam problemas ligados ao particularismo, satisfação de interesses pessoais,
excesso de regras e hierarquia, esta última entendida como negação explícita da
autonomia e da liberdade (MAXIMIMIANO, 2009).
Registre-se, por oportuno, que a Escola Estruturalista compartilha, em suas
análises, algumas conclusões extraídas dos estudos de Morgan acerca da imagem das
organizações como sistemas de governo. Discussões acerca do exercício do poder e as
diversas formas como ele é praticado: autocrática, burocrática, democrática ou por meio
da cogestão, já foram apreciadas de forma crítica pelos autores dessa escola do
pensamento administrativo.
A imagem de Morgan dos sistemas de governo nos remete a um conjunto
complexo de interesses (predisposições que envolvem objetivos, valores, desejos,
expectativas, orientações e inclinações) e dizem respeito ao indivíduo e à própria
organização. Nesse sentido, é que o estruturalismo fenomenológico resta estampado, na
projeção da imagem holográfica dos sistemas de governo, em especial, quando se
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percebe que o inter-relacionamento indivíduo-organização implica, muitas vezes,
conflito do que se extrai a relevância do gerenciamento deste por meio do uso do poder,
compreendido como aptidão de influenciar pessoas e que este tipo de relação, avaliada
sob a ótica do poder e da autoridade, são temas típicos desta relevante Escola da
Administração, como já se apontou.
No início da década de 1950 ganhou força, pelos estudos de Peter Drucker12 e de
Harold Koontz e Cyril O´Donnel, uma nova escola administrativa corretamente
denominada Neoclássica. Esta, ao mesmo tempo em que remodelava, redimia os
postulados da Teoria Clássica. Enfatizava a Administração como uma técnica social
baseada em princípios universais e não uma ciência propriamente dita.
Para os neoclássicos, as ideias acerca de tipologia organizacional (organização
linear, funcional e de linha-staff), departamentalização (por funções, processos, projetos,
produtos-serviços ou geográfica) e eficácia, entendida como resultados, ganham corpo.
Surge, em decorrência desta “nova” base de pesquisas, a chamada Administração por
Objetivos (APO) como técnica e processo administrativo que teve grande repercussão
no setor privado e, atualmente, ganha ênfase, também no setor público, em especial por
suas características democráticas.
A APO, em linhas gerais, pode ser entendida como um modelo (ou técnica)
administrativo(a)

que

pressupõe

um

processo

participativo-democrático

de

gerenciamento, seguindo uma rigorosa definição de metas conjuntas, divisão de
responsabilidades projetadas com base em indicadores ou padrões previamente
discutidos e fixados, e controle do cumprimento dos objetivos, por meio de uma
avaliação, onde se chegará a um resultado final. Ontologicamente a APO busca
responder o porquê e o para que administrar, em detrimento do questionamento de

12

Este é o principal nome desta Escola da Administração.
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como administrar e tem no planejamento estratégico o instrumento aplicável.
Como metodologia que é, o planejamento estratégico engloba, em linhas gerais,
a construção inicial: i) de uma missão e ii) de cenários, por meio da análise ambiental
interna e externa. Apoiada nestas, segue-se a definição de objetivos e metas que serão
atingidos por meio de estratégias que, por sua vez, dizem respeito ao redesenho
organizacional, projetos, programas ou redefinição orçamentária. Após, passa-se às
fases seguintes de definição de um plano de implantação, implementação propriamente
dita e, finalmente, acompanhamento, por meio da avaliação e controle (MARCELINO,
2004). O planejamento estratégico, nos moldes abordados por Marcelino, diz respeito
àquele em sentido estrito e, portanto, ligado à “Escola do Planejamento” que enxerga a
formulação da estratégia como um processo formal. No estado atual da Ciência
Administrativa, tal escola é bastante questionada e criticada. Mintzberg (2000) chega
mesmo a falar da grande “falácia do planejamento estratégico” como residindo na
realidade de que, ao contrário do que apregoa, ela, em última análise, não gera
estratégias, mas apenas constata e elenca de maneira formalizada as estratégias
existentes, colocando de lado, inclusive, as estratégias emergentes. Seu nome mais
adequado seria, destarte, programação estratégica “já que como análise não é síntese, o
planejamento estratégico nunca foi geração de estratégias. Seu nome técnico e correto é
“programação estratégica”. O professor canadense identifica outras nove escolas do
planejamento em sentido amplo: Escola do Design, Escola do Posicionamento, Escola
Empreendedora, Escola Cognitiva, Escola de Aprendizado, Escola do Poder, Escola
Cultural, Escola Ambiental e Escola de Configuração. As Escolas do Design, do
Posicionamento e a do Planejamento Estratégico possuem natureza eminentemente
prescritiva, incorrendo em outra inconsistência teórica no que diz respeito à cisão brutal
que realizam entre as etapas de formulação e implementação das estratégias. As demais
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propõem uma compreensão do planejamento por meio de processos e mecanismos não
prescritivos, mas descritivos, que partem da análise ambiental, do processo de
aprendizagem e das relações de poder dentro da organização etc (MINTZBERG, 2000).
Na abordagem de perspectiva neoclássica, o controle tem grande relevância e
chega, mesmo, a ganhar ênfase, enquanto função, uma vez que a administração e os
administrados, conjuntamente e a partir de objetivos traçados, passam a elaborar planos
táticos e operacionais, em alinhamento com a estratégia maior da organização, para o
atingimento daqueles, e são monitorados por meio de auditorias (interna e externa).
Dependendo da seriedade destas e da qualidade do processamento das informações
obtidas por meio delas, as correções e ajustamentos dos ciclos de APO (visão cíclica da
APO) viabilizariam um controle eficaz da organização.
Em grande parte devido à superação, no campo teórico, da visão burocrática de
organização, das limitações utilitaristas e maniqueístas das Escolas Clássica, das
Relações Humanas13 e Neoclássica, e por influência direta das demais ciências,
especialmente da Biologia, ganha força na Teoria Geral da Administração a noção de
organismos, e duas outras escolas se destacam: a Sistêmica e a Contingencial. Estas
também agregaram debates acerca do controle.
A Escola Sistêmica tem uma abordagem organizacional própria e o denominado
pensamento sistêmico na Administração tem em L. Von Bertalanffy seu expoente
máximo, no sentido de ele ter lançado as bases teóricas da Teoria Geral dos Sistemas
(TGS) que influenciaria outras ciências sociais a exemplo do Direito. Além dele, outros

13

Relembre-se que a Escola das Relações tem seu gérmen na Experiência de Hawthorne que buscou, por meio de
estudos sofisticados de pequenos grupos de trabalhadores, a neutralização de fatores (inclusive humanos), com
objetivos de aumento da produtividade e da capacidade organizacional, postura claramente maniqueísta, em grande
parte por ser excessivamente pragmática e por encontrar ecos no utilitarismo de Jeremy Bentham (Motta, 2008 p.
27). Seu grande mérito foi sem dúvida constatar in loco a organização informal e estudá-la, sistematizá-la. Outra
escola, a Comportamental, enfrentou de forma mais sofisticada a questão humana dentro das organizações,
empreendendo estudos, inclusive, acerca da motivação humana, com destaque para os estudos inaugurais do
psicólogo social Abraham Maslow, criador da clássica pirâmide das necessidades, que acabou conhecida nos meios
científicos como a Pirâmide de Maslow. (Chiavenato, 2009).
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pensadores desenvolveram e aprofundaram os estudos sistêmicos na Ciência da
Administração valendo aqui citar outros nomes expressivos como Espejo, Beer e
Ackoff. No Brasil merece destaque especial os trabalhos de Dante Pinheiro Martinelli e
Carla Ventura que possuem ampla produção científica publicada sobre o tema.
Martinelli, ademais, é o coordenador do International Society for the Systems Sciences
(ISSS) – Brasil.14
Para a escola sistêmica, em linhas gerais, a empresa é um sistema composto de
subsistemas que interagem entre si e com o ambiente externo (suprassistema). A
abordagem dentro desta visão supera o reducionismo, mecanicismo e o pensamento
analítico até então vigentes e viabiliza uma apreciação expansionista e teleológica das
organizações, por meio do pensamento sintético.
O controle, dentro da teoria dos sistemas, é objeto de estudo da cibernética que,
segundo Bertalanffy é uma teoria de controle baseada na comunicação (transferência de
informação) entre o sistema e o meio e dentro do sistema, e do controle (retroação) da
função dos sistemas com respeito ao ambiente. Partindo do pressuposto de que
inexistem sistemas autenticamente fechados, a função controle da gestão também é fruto
da retroação (feedback) gerada pelas relações com o subsistema interno ou com o
ambiente e tem por escopo o processamento de entradas em saídas que idealmente
gerariam a homeostase de todo o sistema. Ganha força, neste sentido, a ideia de
interação com o ambiente e este como regulador e controlador primordial da função
administrativa interna que busca a sinergia e combate à entropia negativa (negentropia).
Como aponta a melhor literatura sobre o tema, a aplicação dos conceitos da
cibernética na administração pode ser visualizada como uma forma diferente de lidar
com a complexidade das organizações15, ao permitir uma nova perspectiva de sua

14
15

<<<http://www.isssbrasil.usp.br/>>>. Acesso em 03.03.2011.
Note-se, outrossim, que a idéia sistêmica que prevalece teoricamente no pensamento jurídico é a de
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compreensão (MARTINELLI et al). Beer, por exemplo, propõe a substituição da
pesquisa operacional pela teoria da informação na análise dos sistemas mais complexos
com vistas a avançar metodologicamente com relação ao simples probabilismo que
imperaria nas análises dos sistemas mais simples. O autor assinala que (apud
MARTINELLI; VENTURA, 2006, p. 106):
A função de controle corresponde a uma rede de informações fortemente
integrada, reagindo, coerentemente, formando portanto um sistema. E a
cibernética é o campo de investigação para esses sistemas, caracterizados
pela complexidade, e que dessa forma não podem ser completamente
descrito nem facilmente detalhados (...)

Note-se que a TGS propõe a idéia de que é possível domar a complexidade por
meio da decomposição, da abstração, da hierarquia, da emergência, da comunicação e
controle, da recursividade e da recorrência (MARTINELLI et al, 2006, p.34-37).
Enquanto isso, a teoria da complexidade não avança neste campo e pretende que a
complexidade seja aceita e absorvida como ela é. Revela aqui aquilo que entendemos
ser a grande fragilidade teórica do chamado “paradigma da complexidade” que
inviabiliza a idéia de que há mecanismos que reduzem a complexidade e facilitam sua
sistematização e controle.
Por sua vez, a Escola Contingencial traz para a Administração o conceito de
organizações orgânicas, baseadas na flexibilidade, pouca divisão do trabalho,
mutabilidade, adaptatividade e transitoriedade. À medida que a escala e a complexidade
das organizações modernas aumentavam, o subsistema e a função de controle ganham
importância singular e maior amplitude, baseando-se na ideia de relatividade e na busca
de respostas adequadas para situações distintas, considerando a complexidade humana
(homo complexus) no nível sistêmico de valores, percepções e necessidades.
As Escolas Sistêmica e Contigencial têm nítido encontro teórico com a imagem

Niklas Luhman (1980, p. 31) para quem o processo é um meio de redução da complexidade.
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de Morgan da organização como organismo, como sistema vivo. Com a descoberta da
noção de necessidades organizacionais com os experimentos de Elton Mayo e seu
aprofundamento com os estudos de Abraham Maslow, tal ideia ganha corpo e
empirismo. O biologismo da noção de organização como sistema aberto e de
contingência (Paul Lawrence e Jay Lorsch) são, também, fundamentais dentro da
composição desta imagem organizacional.
Da mesma forma, compreendemos haver correlação entre as Escolas Sistêmica e
Contigencial e a concepção de Morgan da organização como cérebro, mesmo que haja
nele gérmens de ideias inovadoras na sua teoria, autorizando a construção de um
arcabouço próprio para compreensão do fenômeno social-organizacional.
Para Morgan (2007), as organizações, assim como o cérebro, são sistemas
holográficos de processamento que se criam e recriam, aprendem a aprender a cada
momento, reestruturando-se, reformulando-se, amoldando-se às novas realidades (autoorganização). Tais conceitos estão intimamente ligados à ideia de sistemas e sua
natureza essencialmente dialética de posicionamento, contraposição e composição,
exemplo do planejamento holográfico que conta, ademais, com princípios particulares
que dão importância para a redundância e para a criação da conexão no processo, até
mesmo no momento da implementação.
Também intrinsecamente ligada à ideia de sistema está a concepção da
organização como fluxo e transformação. Maturana e Varela (apud MORGAN, 2007),
por exemplo, enxergam que as organizações tentam atingir uma forma de confinamento
autorreferencial em relação ao seu ambiente, ou seja, interpretam o ambiente como
projeções das suas próprias identidades ou autoimagem. Nesse sentido, existe uma
contraposição entre esta visão autolimitada e a visão sistêmica que propicia a mudança e
a própria evolução das organizações, por meio de um processo de exposição à

58

contradição que, implica, necessariamente, na transformação (qualitativa ou
quantitativa). Dentro desta concepção importa gerenciar o fluxo como resposta à
contradição intrínseca que todas as organizações sofrem ao longo de suas existências,
em vez de exercitar tão somente o controle formal e hierarquizado.
Em tema de controle, o intuito gerencial sempre foi o de adequar aquilo que
efetivamente ocorria nas empresas ao que fora anteriormente planejado, o que torna
planejamento e controle ideias inseparáveis e que já foram chamadas de funções
siamesas pela literatura da Teoria Geral da Administração (CARAVANTES; PANNO;
KLOECKNER, 2007).
Em uma visão contemporânea, controle é mais do que cuidar da comparação dos
resultados reais obtidos com padrões preestabelecidos. Em uma visão orgânica dos
processos gerenciais, controlar significa adequar, por meio da análise estratégica, os
resultados presentes e futuros ao planejamento da organização, conduzindo-se a
organização à eficiência (otimização dos meios, recursos, processos e técnicas para
atingir objetivos finais) e eficácia (o efetivo atingimento destes objetivos).
Inicialmente, a visão de controle nos estudos organizacionais dizia respeito à
análise comparativa do trabalho feito com os resultados obtidos. Projetada para o
passado, pois voltada para a análise de um ato, decisão ou política corporativa anterior
que já produziu efeitos e se encontrava, necessariamente, finalizada.
Com o tempo, os estudiosos (CARAVANTES; PANNO; KLOECKNER, 2007)
perceberam que o controle meramente comparativo, com ou sem aplicação de sanções, e
que, idealmente, corrigisse as diretivas e diretrizes gerenciais de uma empresa (visão
corretiva do controle) não revelaria o verdadeiro alcance da função administrativa em
questão.
Em ajustamento conceitual, enxergou-se no controle um esforço sistemático da
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administração para avaliar o desempenho da organização comparativamente a padrões,
planos e metas preestabelecidos, privilegiando não só a visão corretiva inerente à função
administrativa, mas agregando uma visão preventiva que evitasse a ocorrência de
desvios e gerasse, ao final, as almejadas eficiência e eficácia organizacional. O controle,
dentro desta visão, ocorre a todo momento e evita maiores consequências daninhas para
o empreendimento e suas “finalidades maiores”. Dentro de uma visão sistêmica e
contingencial, portanto, o controle não se esgota em uma atividade punitiva, mas
engloba, também, a motivação positiva. A punição, quando indispensável, deve se
constituir em instrumento para alcance de um objetivo mais elevado: a correção dos
rumos da atividade administrativa (MOREIRA, 2003).
É claro que esse controle de visão preventiva não pode subtrair da organização o
empreendedorismo que toda empresa saudável deve empregar em seus planos e
políticas. Não deve estancar o processo criativo do gerente. Deve, contudo, ter o condão
de, ao lado de agregar informações relevantes, corrigir desvios e, mais ainda, evitar o
prejuízo e a ineficácia.
O controle engloba, dentro dessa perspectiva, a tomada diuturna de ações
corretivas e oportunas, sendo que estas podem implicar tanto a reversão de uma decisão
já tomada (revisão de diretiva) ou mesmo a adoção de uma nova política corporativa
(inovação diretiva). O processo decisório do controle engloba três etapas básicas:
constatação de problemas passados, simultâneos ou futuros, identificação de seus
sintomas e diagnóstico final para que só então a medida corretiva ou preventiva seja
adotada.
A literatura (CARAVANTES; PANNO; KLOECKNER, 2007; CHIAVENATO,
2003) identifica como tipos-base de controle organizacional o:
• prévio (também denominado preventivo, a priori);
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• simultâneo (concomitante): aquele que ocorre durante a realização do
projeto, trabalho, empreitada
• de feedback (posterior, a posteriori): aquele que se preocupa com o
desempenho da organização no passado, sendo histórico;
• estratégico: realizado pela cúpula organizacional que detém o controle da
estratégia empresarial;
• gerencial: realizado pelos gerentes, responsáveis pela parte tática dentro
da empresa; e
• operacional: realizado para controlar as operações , indivíduos, grupos e
subgrupos e projetos ligados à perfomance qualitativa e quantitativa da
empresa.
3.1.2 – Controle da Administração Pública
Neste capítulo abordaremos tema, que, como se notará, é peculiar em relação à
abordagem organizacional: o controle na Administração Pública.
Vale iniciar esta digressão com algo ligado à literatura: a publicação em agosto
de 1941 da aclamada obra “Brasil um País do Futuro” do consagrado escritor Stefan
Zweig (2006). Nela o literato austríaco, de origem judaica, lançou, no cenário
internacional, luzes sobre um país incógnito, que até então gozava de pouca visibilidade
na Europa e no mundo. Tratou o Brasil de uma forma otimista, ressaltando suas
inúmeras qualidades de país viável e com um lugar de destaque no futuro cenário
mundial, não se podendo olvidar que a concretização da visão do literato sempre foi
colocada em xeque, mundo afora, em uma patente crítica ao paradoxo do país taxado de
“terra do nunca” ou “nação do amanhã”.
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A mudança de paradigma da visão alienígena sobre o Brasil parece16 ter sofrido
alterações significativas em um momento histórico bastante recente. Em grande parte tal
percepção se deve à óbvia constatação de que a realização do objetivo fundamental da
República Federativa do Brasil inscrito no art. 3º, inciso II, da Carta Magna, qual seja, o
desenvolvimento nacional (sustentável, acresceriam alguns) possa se concretizar, em
uma perspectiva metaliterária, a presença de uma série de componentes se fazem
necessários, dentre eles, uma gestão pública moderna e capaz de atender aos anseios
sociais, não por meio do mero assistencialismo, mas através da realização dos direitos
fundamentais da coletividade credora, inclusive, de uma participação política efetiva.
A gestão pública pós-gerencial ou societal se afigura como a resposta adequada
às exigências da sociedade contemporânea que demanda poder participar ativamente do
processo político e que tem consciência de que este é também um direito fundamental
seu. Recorte deste tema tão abrangente é o controle social das políticas públicas, objeto
de estudo desta dissertação.
O termo controle social pode ser equívoco. Desde logo, contudo, deve-se
registrar que nesta abordagem ele não diz respeito a instrumento de dominação social
(GIDDENS, 2000), e, sim, ao controle societal, democrático, ou seja, aquele que parte
da sociedade que, ao mesmo tempo, é o destinatário final dos resultados eventualmente
obtidos. A opção pela utilização da mencionada terminologia se deve ao fato de ela
estar se sacramentando na literatura tanto da Administração Pública (GUEDES;
FONSECA, 2007) como do Direito (SIRAQUE, 2005).
16

Isto tem sido alardeado pela imprensa a todo o momento e vem reforçado pela recente escolha do país para sediar a
Copa do Mundo e as Olimpíadas, fatos que acabam por dar notoriedade ao Brasil no cenário esportivo, de eventos.
Além disso o país marcou presença no cenário político internacional, por exemplo: com a participação efetiva na
Conferência das Mudanças Climáticas (COP 15), em Copenhague, e no desenvolvimento de alternativas de transição
e sustentáveis como o biodiesel e o etanol, apontando o Brasil como nação-exemplo que segue a trilha do
desenvolvimento sustentável, com a participação do empresariado, na medida da responsabilidade social. Noticiouse, também, um crescimento elevado do PIB brasileiro, no primeiro trimestre de 2010. Entretanto, só o tempo dirá se
essas aparentes vitórias e a interpretação veiculada pela mídia apresentarão verdadeira consistência, em especial, no
que diz respeito à qualidade de vida e no dia a dia da população, em geral, e da carente em especial.
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Aulete (2007) registra como significados da palavra controle ação ou resultado
de controlar; fiscalização ou monitoramento exercidos sobre determinadas atividades ou
poder de exercê-los. O Estado, governo e sociedade cada vez mais complexos e interrelacionados impõem a intensificação, dinamização e constante aprimoramento dos
mecanismos de controle para a concretização do bem-estar social, à medida que se
percebe que a função diz respeito diretamente à eficiência da máquina estatal,
justamente, por tratar da prevenção e correção de desvios e do atingimento de metas
previamente estabelecidas pelo próprio legislador e da realização ótima dos direitos
fundamentais de um determinado povo.
No Brasil, a Carta Magna utiliza a expressão controle em algumas
oportunidades: i) art. 37, § 8º, inciso II (“controle e critérios de avaliação de
desempenho, direitos, obrigações e responsabilidades dos dirigentes” dos contratos
realizados entre os órgãos da administração direta, a administração indireta e o Poder
Público para ampliação da autonomia), ii) art. 49, inciso X (ao tratar da competência
exclusiva do Congresso Nacional para “fiscalizar e controlar, diretamente, ou por
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração
indireta), iii) art. 70 (fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial da administração direta e indireta da União, mediante controle interno e
externo), iv) art. 129, inciso VII (tratando do exercício do “controle externo da atividade
policial” pelo Ministério Público, na forma da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio
de 1993), v) art. 197 (estatui a fiscalização e controle dos serviços e ações de saúde) e
f) art. 204, inciso II (cuida da participação popular na formulação de políticas referentes
à assistência social e no controle das ações para a execução dessas políticas).
Comparato realizou ampla pesquisa sobre o significado do termo controle (apud
SIRAQUE, 2005, os. 88-89). Segundo ele, a palavra controle é um neologismo da
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língua portuguesa, sendo originária da língua francesa, tendo, contudo, sofrido grande
influência do inglês e que no Brasil significa não somente vigilância, verificação,
fiscalização, mas, também, poder de dominar, regular, guiar e restringir.
As políticas públicas, particularmente, por sua importância social devem ser
controladas e, para tanto, continuamente monitoradas e avaliadas, para que delas se
extraia a efetiva garantia dos direitos consagrados. Devem ser percebidas não só sob a
ótica da prestação do serviço, mas tendo como parâmetro a qualidade e eficiência desta
prestação, sendo que estas devem ser maximizadas, para que se possa atenuar a
desigualdade, fomentar o progresso e instalar a paz social.
A literatura identifica quatro níveis de avaliação para os quais elaboram
perguntas especificamente direcionadas (SCHMIDT, 2008). São eles: i) Avaliação de
efetividade (a política formulada foi de fato implementada?); ii) Avaliação da eficácia
(os resultados esperados foram alcançados?); iii) Avaliação da eficiência (qual o
montante dos recursos dispendidos para alcançar os resultados?), e iv) Avaliação de
legitimidade (qual o grau de aceitação da política por parte dos beneficiados?).
Não se pode negar que dentro da perspectiva trabalhada nesta dissertação, temos
como equivocada a leitura de Schmidt acerca da eficiência ao abordá-la sob uma ótica,
meramente, econômica e quantitativa. Nesse sentido, constata-se a necessidade do
aprofundamento dos estudos jurídicos acerca deste princípio constitucional

para a

construção teórica de institutos e para sua efetivação prática de uma leitura
jurisprudencial mais consentânea com as exigências da modernidade e com os novos
paradigmas do controle judicial da eficiência administrativa.
Em todos os momentos do seu “processo”, as políticas públicas devem ser
monitoradas, avaliadas e controladas, quer internamente (controle interno), quer
externamente (controle externo). Desde a fase de formulação (por exemplo, no caso de
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o Ministério Público propor ação de controle preventivo de constitucionalidade) até a
sua implementação - ou não - (por exemplo, na hipótese de haver ação civil pública
proposta pelo Ministério Público para obter junto ao Judiciário uma ordem de
adimplemento de uma determinada obrigação estatal), a monitoração e a eventual
movimentação dos mecanismos de controle devem ser realizadas de forma idealmente
concebida como estrategicamente coordenada e preventiva.
Partindo do pressuposto de que as políticas públicas se aperfeiçoam por meio da
prática de uma série de atos administrativos encadeados

(regulamentação,

procedimentos licitatórios, ordenação de gastos, execução orçamentária, etc.), é preciso
ter em mente que quando se fala em controle estratégico de uma determinada política
quer-se mencionar aquele com real abrangência e praticado em momento oportuno, de
molde a alcançar, se necessário, cada um dos atos administrativos praticados pelo gestor
público, se possível prevenindo sua ocorrência quando ilegal ou imoral. O
administrador público, por sua vez, deve se guiar pela ótica da necessidadepossibilidade da prática do ato, por meio de avaliações e análises particularizadas e
globais inerentes à atividade de gestão e necessariamente vinculadas à realização do
bem-comum.
Os atos administrativos estão sujeitos à invalidação, quer pela revogação, quer
pela anulação. Nos países, como o Brasil, que adotam o “sistema judiciário” – em
contraposição ao “sistema do contencioso administrativo”, adotado pela França - tem o
Poder Judiciário, ao lado da própria Administração, a possibilidade de controle da
validade dos atos administrativos.
É bom registrar que, segundo a teoria clássica do Direito Administrativo, o
mérito do ato administrativo discricionário não pode ser controlado pelo Poder
Judiciário, já que a lei confiou à própria Administração Pública a escolha e valoração
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dos motivos e do objeto da sua manifestação unilateral (MEIRELLES, 1997).
A doutrina contemporânea, contudo, superou tal visão limitativa da atuação
judicial e aponta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, interesse público,
segurança jurídica, motivação, contraditório, ampla defesa (inseridos no sistema legaladministrativo pátrio por meio da edição da Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 199917,
(Lei do Processo Administrativo) e eficiência (art. 37, caput, CF) como mecanismos de
controle da atuação do gestor público (SANTOS, 2003). Afinal, os gestores públicos
funcionam na qualidade de administradores de interesses e bens públicos e por isso
devem exercer seus poderes-deveres com eficiência, probidade e prestar contas de seus
atos (accountability, em um sentido estrito), revelando a razoabilidade e
proporcionalidade de suas decisões, especialmente, quando restringem direitos
individuais ou fundamentais.
Juridicamente, há uma série de fundamentos favoráveis ao controle jurisdicional
da discricionariedade administrativa e residem, basicamente, em duas vertentes: i) a
primeira delas diz respeito à proteção ao núcleo essencial (núcleo duro) do direito
fundamental que no caso de violação retira dele toda a possibilidade de realização
prática; e ii) o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, que se
contrapõe à postura doutrinária e jurisprudencial que enxerga níveis de eficácia e
aplicabilidade das normas da Carta Magna, negando em alguns casos a imediatidade
destas (PIRES, 2009).
A literatura jurídica mais atualizada aponta que a abrangência do princípio da
eficiência que deve ser considerada em seu sentido amplo como um dever de exercer
suas atribuições com a melhor qualidade, o menor dispêndio de recursos materiais,
inclusive naturais e financeiros, no menor tempo possível e com maior respeito ao
17

São os princípios constantes do artigo 2º da Lei 9.784 de 1999 e que são extensíveis à toda a Administração
Pública. Mas a doutrina mais atualizada aponta outros princípios recentes do direito administrativo que além dos
elencados nessa lei e incluem o da subsidiariedade e o da confiança legítima (MEDAUAR, 2010. p. 105 a 110).
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usuário dos serviços. Deve abranger a efetiva obtenção de resultados de interesse
público contidos no texto constitucional e, portanto, o exercício de controle de
resultados18 que engloba todos os aspectos de mérito no exercício dos poderes políticos
e administrativos, inclusive quanto à eficiência e adequação na utilização dos meios ao
alcance dos fins visados (MUKAI, 2008).
Sob o pálio dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, por sua vez, o
atuar do gestor público terá de obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional,
em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e respeitosas das finalidades
que presidiram a outorga da competência que exerce na prática de qualquer ato
administrativo (SANTOS, 2003).
É por isso que a jurisprudência nacional consagra, a cada dia, o entendimento de
que as exteriorizações da vontade administrativa, por meio dos atos praticados pelos
agentes públicos, devem se pautar pelos mencionados princípios constitucionais, sob
pena de padecerem do vício da ilegalidade, com a possibilidade de invalidação
(anulação ou revogação), adentrando naquilo que antes reputava impenetrável por
pertencer a uma discricionariedade que, hoje, percebe-se exorbitante.
Nessa perspectiva, o próprio gestor público fica vinculado à realização da
ponderação de valores, por meio da realização de uma concordância prática (ALEXY,
2000) entre os valores (direitos) em jogo, tendo como parâmetros a razoabilidade,
proporcionalidade e eficiência, quando faz uma opção e a exterioriza implementando
uma política pública, que sob este aspecto, é uma sucessão de atos administrativos
tendentes a uma finalidade pública de concretização de direitos sociais fundamentais.
A doutrina especializada, aliás, não vê óbices a que as aludidas conclusões,
extraídas da aplicação do princípio da proporcionalidade no balanceamento de direitos
18

Toshio Mukai fala em controle de resultados com o que não podemos concordar já que há a possibilidade de se
realizar um controle preventivo e o controle de resultados, em um sentido técnico, ser sempre a posteriori e, muitas
vezes, voltados apenas para a reparação do dano já ocasionado no mundo fático.
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para ponderar valores na esfera jurídica e jurisdicional, sejam aplicadas na esfera
administrativa, nas hipóteses de restrição a direitos fundamentais. Barros (2000, p. 28),
afirma:
Com as reflexões até aqui desenvolvidas, já se pode observar que o
princípio da proporcionalidade tem como principal campo de atuação o
dos direitos e garantias fundamentais, e, por isso, qualquer manifestação
do poder público deve render-lhe obediência. Não obstante, o presente
trabalho efetua um recorte no âmbito de sua aplicação, considerando-o
tão-somente como pilar do instrumento do controle de
constitucionalidade, o que, evidentemente, não impede que muitas das
suas conclusões que serão exaradas possam ser aplicáveis ao controle da
atividade administrativa ou judicial.

Em uma visão crítica reversa da constatação acima delineada, esclareça-se que
também não seria razoável se exigir do administrador público conhecimentos técnicojurídicos aprofundados acerca de hermenêutica jurídico-constitucional em temas como
hierarquia das normas constitucionais, solução da tensão entre princípios (por meio do
seu balanceamento) e colisão de regras (por meio de critérios cronológicos, hierárquicos
e da especialidade). O juízo final, neste ponto quem o dará, caso necessário, será o
Poder Judiciário, em grande parte provocado pelo Ministério Público.
Não se trata disso, mas, sim, de apontar para a importância do administrador
público realizar uma avaliação finalística da razoabilidade, proporcionalidade e
eficiência de suas decisões políticas, julgamentos constantemente omitidos e que
deveriam ser, particularmente, exigíveis de ser aplicados daqueles que detêm o poder
decisório político diuturno. Trata-se de atividade intelectual plenamente passível de ser
exigida do administrador público que pode e deve lançar mão da ponderação de valores,
como mecanismo decisório, quando planeja, executa e avalia a política pública, dandose privilégio a uma concepção preventiva do controle interno em contraposição à
reiterada utilização do controle externo de índole judicial e, em geral, a posteriori.
Trata-se de internalizar que as “limitações” de ordem financeira, orçamentárias,
dificuldade na observância de regras legais, ausência de planejamento não justificam a
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omissão estatal em realizar políticas públicas que devem ser considerados princípios
constitucionais como o da dignidade da pessoa humana (art. 1º, CF), da igualdade (art.
5º, CF) da moralidade, da impessoalidade e da eficiência da Administração Pública (art.
37, caput, CF) na condução da coisa pública, em detrimento de uma postura estatal
ausente e passiva. Implantar um suntuoso jardim ou promover a acessibilidade de idosos
e pessoas portadoras de deficiência ao transporte público? Investir em propaganda
governamental, no mais das vezes com promoções pessoais, ou direcionar verbas para o
aprimoramento da gestão escolar? Os exemplos são inumeráveis.
Outro ponto digno de nota diz respeito ao fato de que o poder do administrador
de regulamentar a lei deve ser restrito, pois jamais poderá contrariar a lei, sob pena de
não valer e, destarte, tem como limite o espaço concedido por ela, ou seja, deve realizar
especificações apenas no interior do conteúdo significativo das palavras da lei (mens
legis) que enunciem o teor de um direito, sua restrição ou as condições a serem
preenchidas pelo destinatário legal para o seu pleno exercício19.
Afinal, quando o gestor da coisa pública ignora a necessidade de realizar tal
julgamento aprioristicamente, maculado pode vir a ficar todo o processo, da formulação
à implementação, autorizando o controle interno ou externo, preventivo (a priori) ou
repressivo (a posteriori) da política pública.
Claro é que a interpretação final só poderá ser dada pelo Judiciário, mas a
inserção da necessidade de ponderação de valores em momento anterior, realizado por
agentes públicos capacitados e conscientes gerará maior efetividade no processo
político, especialmente no plano do controle e implementação, afastando uma posterior

19

A doutrina rechaça o transbordamento da função administrativa, no sentido de transferir ao Executivo o poder de
ditar, por si, as condições ou meios que permitem restringir um direito, de “delegação disfarçada” e a classifica como
inconstitucional por violação ao princípio da legalidade (art. 5º, inciso II e art. 37, CF), da separação dos poderes (art.
2º, CF) e pela razão de existir no sistema legal as chamadas leis delegadas que são lei em sentido estrito e que
induzem à conclusão lógico-jurídica de que o processo legislativo é, via de regra, indelegável (MELLO, 2009).
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declaração de nulidade ou inconstitucionalidade.
A doutrina já se manifestou no sentido de que o descumprimento de uma política
pública é ilegalidade manifesta e, por si só, enseja o controle judicial de legalidade, nos
exatos termos da lição de Watanabe (2003, p. 21):
A respeito dos limites do controle jurisdicional, o entendimento assente
na doutrina e na jurisprudência é no sentido de que somente a legalidade
dos atos da Administração, e não o seu mérito, é dado ao Judiciário
controlar. Todavia, com a possibilidade, hoje, de controle da moralidade
dos atos administrativos, o Judiciário entra também, em certa medida, no
exame do mérito do ato administrativo, o que altera profundamente os
limites até hoje estabelecidos para o controle jurisdicional dos atos da
Administração. Há a considerar, por outro lado, que o descumprimento
das políticas públicas, tal seja a sua gravidade, pode muitas vezes ser
enquadrado como uma ilegalidade manifesta.

A adequação da política ao seu fim constitui objetivo a ser perseguido pelo
administrador e caso este não seja atingido, caberá, em última análise, a judicialização,
pelo Ministério Público de ações civis públicas (demandas coletivas) para o seu
controle, sem qualquer violação à separação dos poderes (MANCUSO, 2004) ou ao
princípio republicano-federativo.
Sob a ótica dos teóricos da Gestão Pública, o desempenho das funções
administrativas deve, também, ser regido pelo princípio da equidade que diz respeito a
uma atuação finalística voltada para a amenização das diferenças sociais por meio da
igualação de oportunidades. Trata-se de princípio com dupla finalidade: i) norte da
atuação do administrador público contemporâneo e ii) instrumento de avaliação e
controle das políticas públicas.
O chamado princípio da equidade é o reitor do processo decisório das políticas
públicas. Ele é utilizado, tanto no momento do planejamento quanto nas etapas,
subsequentes, de execução e avaliação das políticas que, para serem consideradas
adequadas, devem promover a equidade e, assim, combater a desigualdade e a exclusão
social. E, nesse sentido, servem como parâmetro para a necessária avaliação de sua
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adequação e atingimento do fim social almejado.
Para Passador (2007):
No Brasil, esta preocupação de avaliação das políticas públicas é muito
mais recente e data principalmente a partir da década de 1980, com a
acentuação da crise fiscal e econômica do Estado, aumento da dívida
externa, interrupção dos elevados índices de crescimento e com a
conseqüente diminuição dos recursos disponíveis para investimentos
sociais; tais fatores aliam-se ainda, na década de 1990, ao aumento do
desemprego, abertura do mercado, desestatização da economia, redução
real dos salários e diminuição do poder de compra, que somados ao fato
do fortalecimento da sociedade civil fizeram com que população
demandasse mais e cobrasse dos Estado o suprimento de suas
necessidades básicas.

Exemplo pragmático de equidade está no conteúdo da Medida Provisória nº
2.100 de 29/2001 que criou um programa voltado para a educação fundamental de
jovens e adultos nos Estados e Municípios com menor índice de desenvolvimento
humano (IDH). Claro está que a equidade foi aqui o norte na formulação da política
pública que, nesse sentido, buscou a equalização levando-se em consideração a
particularidade do ente federado municipal por meio de um índice, internacionalmente
aceito e sinalizador de qualidade de vida e desenvolvimento social, como parâmetro.
Outras pesquisas de gestão pública analisam a equidade das políticas públicas a
partir da construção de indicadores socioeconômicos para as escolas públicas (ALVES;
VIANA; PASSADOR, 2007). Aqui a equidade funciona como um elemento de
avaliação e, consequentemente, de fiscalização e controle da política pública.
E toda essa prática, por um lado, e pesquisas, por outro. são levadas a efeito pela
Ciência da Administração, justamente, com fundamento no princípio da equidade, que,
segundo se constatou, garante aquilo que o mercado, que é guiado pelas leis
econômicas, por si só não tem condições de resolver. Em tema de educação Kliksberg
(2008, p. 145) aponta que:
No terreno da educação, há problemas muito delicados que não podem
ser resolvidos pelo mercado, porque afetam em sua grande maioria filhos
de famílias desprovidas de recursos. Por exemplo, a grande desigualdade
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existente no acesso à educação pré-escolar, com menos de 20% das
crianças da região participando dela, que hoje constituiu no mundo
desenvolvido uma etapa obrigatória da formação escolar. Neste caso, as
crianças excluídas só serão atendidas se houver uma decisão em seu favor
em termos de política pública.

Na mesma esteira, Reinaldo da Silva (2007, p. 108) avança a discussão e afirma
que:
O PNE proposto pela sociedade brasileira continua sendo referencial para
se debater a formação humana no Brasil, sobretudo para se pensar uma
educação contraposta às “prerrogativas mercadológicas globalizantes”,
voltadas para a formação de “indivíduos pretensamente consumidores e
competitivos”. Segundo suas diretrizes, cabe à educação formar o
humano integral, englobando todas as dimensões de sua relação com o
mundo, indo além do preparo de competências direcionadas para a mera
possibilidade de adaptação ao um ideário coletivo, ético-político, capaz
de transpor sua mera função de operacionalizar técnico, de manipular
coisas disponíveis a serviços da eficiência no interior de um sistema
econômico mundial iníquo.

Segundo Caldas Aulete (2007), “equidade” é o reconhecimento de que os
direitos são iguais para todos e está associada às ideias de imparcialidade e justiça no
modo de julgar e agir, sendo que este é o sentido mais próximo do coloquial. Portanto,
“equânime” é a qualidade daquele que é equilibrado, sereno e imparcial.
Duas outras definições do lexicógrafo merecem, desde já, registro e se referem
aos verbetes: (i) “equalizar” como igualar, fazer ficar uniforme, uniformizar, e, (ii)
“equalização” que corresponde à ação ou ao resultado de equalizar; Redução da
distorção de um sinal, através de um dispositivo que amplia a intensidade de algumas
frequências e diminui a de outras20.
O princípio da equidade trabalhado pela Ciência da Administração Pública
encontra “ecos” no Direito Brasileiro. O instituto jurídico da equidade é definido, no
Dicionário Jurídico da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, organizado pelo
juslexicógrafo Sidou (1996), como sendo a justiça do caso particular, levadas em conta
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Referencia-se, ao final deste trabalho, livro do Professor-Doutor Bianor Cavalcanti, da Fundação Getúlio Vargas
(Ebape/FGV) intitulado “O Gerente Equalizador – Estratégias de Gestão no Setor Público”, com foco na gestão de
pessoas. A compatibilidade da concepção equalizadora de Cavalcanti com o Direito Administrativo merece estudo
mais aprofundado, quiça em sede de doutorado.
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as peculiaridades que possam apresentar, ou seja, a justiça em termos concretos,
individualizada, com caráter predominante de benignidade, que os princípios gerais,
quer de justiça, quer de direito, não conhecem.
No campo do Direito Comparado, a ciência jurídica estuda a equity do direito
anglo-saxão como um dos dois elementos fundamentais da estrutura jurídica inglesa, ao
lado do statute law. Tendo como base essencial o common law, ela é utilizada como
esteio para corrigir os cases (regras obrigatórias do precedente) em face de cada caso
concreto (SIDOU, 1996).
No Direito interno, a equidade diz respeito à justiça do caso particular,
individualizada em cada caso concreto, e tem aplicabilidade quando a lei é expressa em
autorizar o juiz a utilizá-la como parâmetro decisório. A equidade é utilizada nos mais
diversos ramos do Direito, por exemplo, quando o juiz fixa a pena do acusado,
observando as peculiaridades do caso sub judice e observando-se as regras dos arts. 61 e
62 da lei material criminal.
A equidade é expressamente tratada em lei no:
•

art. 8º da Consolidação das Leis do Trabalho, que determina sua

aplicação “na falta de disposições legais ou contratuais”;
• Art. 944, Parágrafo único do Código de Processo Civil, que autoriza o
juiz a reduzir equitativamente a indenização na hipótese de excessiva
desproporção entre a gravidade da culpa e o dano. Igualmente no seu artigo
953, Parágrafo único, do Código Civil autoriza o magistrado a fixar o valor
da indenização, equitativamente, quando a vítima não puder comprovar
prejuízo material;
• Art. 1.109 do Código de Processo Civil, que permite ao juiz “adotar em
cada caso a solução que reputar mais conveniente e oportuna”, em se
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tratando de jurisdição voluntária;
• Art. 6º e art. 25 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995 (Lei dos
Juizados Especiais), e
• art. 108 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25.10.1966) que
prevê a aplicação da equidade para hipótese de disposição expressa e desde
que inviável a solução mediante o emprego, em ordem de prioridade, da
analogia, princípios gerais de Direito Tributário e princípios gerais de
Direito Público.
Entretanto, juridicamente, a equidade nem sempre tem a conotação de parâmetro
decisório. Ela tem sido cada vez mais trabalhada ora como princípio, por exemplo, no
campo do Direito Sanitário, quando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei
Orgânica da Saúde), em seu art. 7º, inciso IV, fala em igualdade como princípio do
Sistema Único de Saúde. Entrementes, a melhor doutrina prefere trabalhar com a ideia
de equidade, transmitindo a noção de igualação de oportunidades de acesso como
princípio regedor do sistema de saúde pátrio (MARQUES, 2006).
Outros estudos jurídicos de relevo sobre o instituto da equidade situam-se no
campo do Direito Ambiental quando trata do princípio do acesso equitativo aos recursos
naturais, ou seja, tutela à fruição com igualação de oportunidades (diante de casos
semelhantes ou assemelhados) dos bens ambientais. Este princípio abrange a ideia de
acessibilidade não apenas aos usuários atuais, mas também aos usuários potenciais das
gerações vindouras em uma análise prospectiva das necessidades futuras e da
viabilização do acesso aos bens planetários como a água, o ar e o solo. E tudo isso só
pode ser viabilizado pela chamada equidade intergeracional que envolve a gestão
equitativa presente e perene dos recursos naturais com vistas às gerações futuras
(MACHADO, 2009).
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Por oportuno, é de se registrar que a equidade dentro da dinâmica interna do
Direito, e na medida em que cuida da igualação de oportunidades, se relaciona
intensamente com dois princípios jurídicos: o da dignidade da pessoa humana (art. 1º,
inciso III) e da igualdade (art. 5º, caput), ambos inseridos em nosso sistema
constitucional.
A noção de igualdade, como categoria jurídica relevante, teve sua emergência
histórica a partir das experiências revolucionárias americana e francesa do século XVIII,
sendo que desde então os diversos ordenamentos jurídicos têm inserido a construção
jurídico-formal da isonomia em seus preceitos, com o escopo de obter uma aplicação
neutra da lei, genérica e abstrata, sobre as situações jurídicas concretas e sobre os
conflitos interindividuais (ARRUDA NETO, 2004).
A igualdade puramente formal, fundada no princípio geral da igualdade perante
a lei, “começou a ser questionada, quando se constatou que a igualdade de direitos não
era, por si só, suficiente para tornar acessíveis a quem era socialmente desfavorecido as
oportunidades de que gozavam os indivíduos socialmente privilegiados” (DRAY,
1999).
Surge então, juridicamente, uma nova concepção de igualdade que deixou de ser
meramente formal e se tornou material, ao buscar a igualdade de oportunidades de todos
os integrantes da coletividade. Nesse sentido, acrescenta-se uma componente ativa ao
princípio, fazendo da igualdade perante a lei uma verdadeira igualdade através da lei
(MIRANDA, 1999, p. 240).
O controle interno, por meio da avaliação de políticas públicas pelo próprio
administrador, é instrumento de eficiência e qualidade do Estado contemporâneo. Ele é
mais rápido e evita a maximização das consequências danosas de índole financeira e
social, ocasionadas, respectivamente, pelo dispêndio equivocado do dinheiro público e
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pela falta de equidade nos resultados obtidos pela implementação de uma política social
desviante, o que fere o princípio constitucional da igualdade (MELLO, 1999). A
adequação da política ao seu fim maior de promoção de valores e de distribuição de
resultados equânimes para a coletividade constitui objetivo compulsoriamente
perseguido pelo administrador no seu atuar diário. Por isso mesmo, como já se colocou,
deve estar sujeito a constante avaliação e controle.
Por todo o aqui exposto, quer parecer que a equidade também é um princípio
regedor da Administração Pública, pelo menos do ponto de vista técnico-científico,
visto que já se encontra assimilado pelos estudos de Administração Pública e, ao mesmo
tempo, guarda consonância hermenêutica com os princípios jurídicos informadores da
Administração Pública e do Direito.
Ao se pautar, efetivamente, pela equidade estará o administrador cumprindo sua
finalidade pública e, em grande parte, restarão atendidas as exigências legais mais
relevantes (dignidade da pessoa humana, igualdade, proporcionalidade etc.). Além
disso, estar-se-á promovendo a justiça: i) distributiva, ou seja, aquela em que o Estado,
como órgão agente, promove ao repartir bens e encargos proporcionalmente aos
membros da sociedade (exemplo de quando garante o ensino gratuito ou presta
assistência social) e ii) social, ou seja, aquela voltada para os mais pobres e
desamparados por meio de uma repartição mais equilibrada da riqueza, podendo esta
coincidir ou não com outras espécies em uma relação jurídica.
Ainda sobre o tema do controle da Administração Pública deve-se registrar que,
em uma visão contemporânea, ele pode se apoiar em mecanismos tradicionais, lançar
mão de novas modelagens ou mesmo mesclá-los (modelos híbridos). A busca de
técnicas mais atualizadas tem como principal escopo garantir a eficiência e eficácia da
prestação dos serviços públicos em um mundo dinâmico, competitivo e globalizado.
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Dentro desse panorama, temos como método de controle inovador21 no setor
público a Gestão por Objetivos que, em linhas gerais, foi trabalhada no setor
corporativo pelos estudiosos da Escola Neoclássica da Administração, sob a
nomenclatura de Administração por Objetivos (APO), como já se registrou neste
trabalho.
Na Gestão por Objetivos, o controle se baseia na realização de objetivos ou de
produtividade e se efetiva por meio: i) da definição dos produtos; ii) da fixação de
responsabilidades de cada centro de responsabilidade com vistas ao atingimento de
resultados predefinidos; iii) do diálogo acerca de objetivos de ação com foco na
despesa, qualidade e quantidade; e iv) da implementação por meio da observação dos
programas.
A realização do controle na Gestão por Objetivos exige o uso de indicadores de
gestão, a execução orçamentária apoiada em uma análise de custos e a elaboração de
quadros periódicos com informações sobre aquilo que está sendo efetivamente
concretizado (MEDAUAR, 2009). Também se afigura interessante como instrumento
de accountabillitty, instrumento da gestão pública contemporânea, de origem gerencial,
de controle de políticas públicas, na medida em que diz respeito à vinculação dos
executores, por meio da prestação de contas, em demonstrar o resultado de suas ações à
sociedade, garantindo dessa forma maior nível de transparência e exposição das
políticas públicas (MATIAS-PEREIRA, 2008). Tal ferramenta precisa se tornar
realidade no Brasil, como aponta há tempos a literatura da Administração Pública
(CAMPOS, 1990).
Outro tema relevante e umbilicalmente ligado ao controle da Administração
Pública diz respeito à transparência desta na prática de todos os seus atos
21

A gestão por objetivos foi tratada, pela primeira vez, no seminário franco-mexicano sobre a função de
controle na Administração Pública, realizado no México em 1973, pelo francês Jean Costet (apud
MEDAUAR, 1993, p. 47).
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administrativos. A literatura acadêmica da Gestão Pública tem dedicado especial
atenção ao fenômeno da accountability, sendo que desde a década de 1940, em especial
nos países anglo-saxões, pesquisadores trabalham com tal conceito, sendo notável a
doutrina que discutia a abrangência do termo sob a ótica dos seus mecanismos.
Nesse sentido, parcela da literatura enxergou, de forma limitativa, como
mecanismos de accountability, em sua modalidade horizontal: i) o controle, e ii) a
fiscalização de violações legais por parte de autoridades e agências públicas (Kenney,
2003, O`Donnel, 1998; 2003 apud CENEVIVA; FARAH, 2007). Por outro lado,
prevaleceu academicamente o posicionamento da literatura (Mainwaring, 2003, Abrucio
e Loureiro, 2005, CLAD, 2000; Schmitter, 1999; Elster, 1999 apud CENEVIVA;
FARAH, 2007) de que além daqueles dois mecanismos acima indicados, concorreriam
para a real compreensão do termo as noções relativas ao monitoramento e à sanção de
ações (ou omissões) políticas, que não necessariamente envolvem o cometimento de
delitos ou infrações legais, envolvendo aí um juízo próprio de tipicidade das condutas.
Em recorte pragmático da política em questão, temos como marco referencial da
implementação desta ferramenta da gestão da coisa pública (res publica)
contemporânea: a chamada “experiência neozelandesa” de reforma do Estado. Colocada
em prática a partir do State Sector Act de 1988 e do Public Finance Act de 1989,
promoveu-se uma real vinculação do administrador público ao atingimento de
resultados, previamente planejados e detalhados, por meio do uso de indicadores de
avaliação de perfomance e de critérios para mensurar a qualidade dos serviços
prestados, introduzindo paradigmas ligados ao ideário da reforma gerencialista do
Estado. Inúmeros estudos apontam para o sucesso da experiência da Nova Zelândia, em
especial, no combate à corrupção por meio da utilização de mecanismos próprios de
controle estatal (PAULA, 2005).
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A palavra accountability, contudo, não tem tradução imediata para o português,
tratando-se, portanto, de um anglicismo que tem como origem remota a palavra inglesa
derivada do latim ad computare (contar para, contar com). Nesse sentido, a
conceituação do que vem a ser accountability é particularmente desafiadora para o
estudioso brasileiro em virtude não só da inviabilidade de se encontrar um vocábulo
correspondente no vernáculo, mas, especialmente, diante do sentido extremamente
elástico que possui, mesmo na língua inglesa.
De qualquer sorte, indiscutível é que está ligada ao ideário do “combate à
corrupção” no exercício diuturno do Poder Público e à garantia de maior transparência
dos atos administrativos. Também se relaciona às discussões acerca da moralidade,
probidade, com estudos jurídicos e de gestão pública, além de Ética.
A Administração Pública pátria parece não possuir um real compromisso ético
no atuar de seus agentes públicos, o que demanda uma tomada de posição (jurídica,
sobretudo) com o inevitável enfrentamento da questão da imoralidade administrativa,
trazendo, caso necessário, às barras da justiça aqueles que atuam de forma desviante ou
exorbitante daquilo a que deve se manter circunscrito ao núcleo essencial das normas
jurídicas.
Por oportuno, vale trazer à tona interessante pesquisa, levada a efeito em
pósdoutorado (ASPER Y VALDÉS, 2008, p. 270-282), sendo que após o
processamento de informações coletadas em campo22 constatou-se que os “cinco valores
mais negligenciados na Administração Pública” seriam: moralidade, interesse público,
imparcialidade, eficiência e a honestidade, nesta ordem”. Concluiu o estudo, pari passu,
que “a ênfase na transparência e na necessidade de se agir com o devido respeito para
com os cidadãos e de ajudá-los efetivamente não foi confirmada pelos resultados
22

Os questionários foram respondidos por servidores da Controladoria Geral da União (CGU) e foi realizada em
julho de 2007, com o apoio do ministro de Estado e Controle e da Transparência, Dr. Jorge Hage (ASPER Y
VALDÉS, 2008, p. 266).
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colhidos na pesquisa”. Tudo isto aponta para o fato de que a accountability não seja
uma realidade, até os dias de hoje, no Brasil.
Merece menção, neste diapasão, outro artigo, datado de 1990, e intitulado:
“Accountability: Quando Poderemos Traduzi-la para o Português?”. Nele a professoradoutora Anna Maria Campos, em artigo publicado na Revista Brasileira de
Administração Pública (RAP), questionou a possibilidade prática de se implementar a
accountability no país, em especial por ter suas origens teóricas e pragmáticas em
nações onde haveria uma burocracia estável com uma administração profissionalizada,
um Estado Social e com uma realidade econômica e política bastante diversas da
brasileira.
De se registrar que a administração profissionalizada pressupõe o prestígio e o
respeito ao concurso público e suas regras, assim como também o planejamento e
desenvolvimento de pessoas e que a idéia de “boas práticas” está ligada ao plano
governamental, e não estatal que é perene no tempo, enquanto aquele é transitório.
Importante, sem dúvida, por aprimorar os mecanismos governamentais de transparência
e controle. A utilização de recursos informatizados e da internet no controle e avaliação
de políticas públicas é de extrema importância para a realização da accountability na era
da informação, e a literatura aponta como vantagens dessa prática por implicar redução
de custos operacionais e por propiciar a facilitação e disseminação da cultura da
avaliação da governança (FISCARELLI; SOUZA, 2007). Importante prática, neste
sentido, é o Portal da Transparência e a Prestação de Contas do presidente da República
todos disponíveis no sítio da Controladoria Geral da União (CGU).
Ao mesmo tempo revelou entusiasmo com o sucesso das experiências
alienígenas no desenvolvimento do tema, em especial, com o incremento da efetivação
do controle da atividade estatal, por meio da prática do planejamento e da utilização de
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mecanismos instituídos na dinâmica política do próprio Estado, referentes,
primordialmente a três aspectos: i) a participação política do povo, ii) a prestação de
contas do administrador da coisa pública e iii) as “boas práticas” que garantissem um
adequado nível de transparência governamental, plenamente exigível em um Estado
Democrático e Social de Direito.
Em um sentido bastante amplo, a expressão pode ser compreendida como o
conjunto de mecanismos e procedimentos que induzem os dirigentes governamentais a
prestar contas dos resultados de suas ações à sociedade.
Registre-se que existem, mesmo no seio da literatura anglo-saxã, leituras críticas
acerca da accountability, sendo destacável o posicionamento de Amitai Etzioni (2009)
que formula uma concepção alternativa do tema, partindo da experiência estadunidense
na gestão da saúde, que, como sabemos tem na figura das agências23 o órgão central da
Administração Pública e principal sujeito material na accountability horizontal, pois
delas partem os atos punitivos de eventuais desvios praticados na gestão da coisa
pública, e, ademais, passou por um recente processo de publicização em contraposição
ao modelo privatista de saúde até então em vigor.
Para o cientista social e professor da Universidade de Columbia, a amplitude
conceitual do termo engloba tradicionalmente a: i) responsabilidade e sensibilidade para
aludir a uma maior atenção ou consideração para com a comunidade, e ii) exigência de
compromisso com valores socialmente relevantes. Nos dois casos está em jogo o uso
simbólico da política e não sua força social intrínseca, de molde a enxergar a
“accountability como gesto”, com pouca ou nenhuma instrumentalidade. Nesse sentido,
Etzioni concebe accountability como: i) política realista, ou seja, aquela que vigora na
administração e no governo e que reflete em qualquer momento no tempo a totalidade

23

Não assim, o direito administrativo estadunidense é o “direito das agências” (DI PIETRO, 1999).
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das forças que atuam no sistema e partem de grupos com interesses específicos; ii)
abordagem formal ou legal que recai, juridicamente, na instituição política dos “freios e
contrapesos” como instrumento regulador da função estatal e como “exigência” de um
Poder sobre o outro na sua dinâmica funcional interna e iii) orientação que a enxerga
como baseada em uma variedade de forças interativas (em contraposição às concepções
anteriores que a enxergavam como um atributo ou mecanismo isolado), tendo base
moral (no sentido de valores internalizados pelos dirigentes) e de poder e que se
manifestam por meio de coalizões intrínsecas ao sistema social. Nessa concepção,
preferida pelo autor, ganha importância vital aquilo que chama de comunicação
institucional que tem por escopo a divulgação aos diferentes grupos sociais e à
comunidade política dos resultados e objetivos que pretendam sejam atingidos.
Temos, entrementes, que a accountability, enquanto modelo teórico, apresenta
compatibilidade com o sistema normativo em vigor no Brasil, em especial, no que se
refere à responsabilidade e ao comprometimento do agente público na realização do seu
poder-dever de realizar o bem comum e em conformidade com as prescrições
constitucionais e legais, inclusive, aquelas de natureza restritiva. A restrição ao atuar
administrativo representa direito negativo, de primeira geração ao qual corresponde à
garantia de todos os cidadãos em uma apreciação restritiva das manifestações de
vontade do Estado-Administração que afetem interesses individuais ou transindividuais
e violem princípios constitucionais.
Juridicamente, está ligada à noção de prestação de contas do administrador da
coisa pública, com a possibilidade de eventual necessidade de responsabilização
criminal, cível, administrativa e na seara da improbidade administrativa. Portanto,
relacionada aos institutos jurídicos da responsabilidade e da imputabilidade.
Mais hodiernamente a doutrina também trabalha com o denominado princípio da
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transparência, que agrega a possibilidade de se viabilizar uma efetiva avaliação das
políticas públicas do Estado, especialmente, por meio do acesso às informações
primordiais das atividades governamentais, e que com o respeito às garantias relativas
ao sigilo como ao da fonte, no caso do jornalista, ou da matéria afeita ao sigilo das
comunicações telefônicas. Nesse sentido, transparência administrativa é o princípio
constitucional que viabiliza a exposição das práticas da Administração pública ao
conhecimento geral.
No que se refere à concepção legal de transparência da Administração Pública,
tem-se como marco inaugural histórico a edição do Federal Administrative Procedure
Act de 1946. Juridicamente trabalha-se com o princípio da transparência da
Administração Pública que decorre de normas constitucionais e legais expressas ou
implícitas, com o apoio da doutrina e jurisprudência (DI PIETRO, 2009). Em uma
apreciação jurídica temos que a accountabilitty tem “correspondência” transdisciplinar
com o denominado Princípio da Transparência da Administração Pública. Tanto é assim
que este princípio também é conhecido como “Princípio da Accountability”, sendo que
o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa lançou mão da
terminologia em alguns de seus votos na Suprema Corte, apontando para sua conotação,
outrossim, jurídica.
Em sentido lato o princípio da accountability compreende subprincípios dentre
os quais se incluem os princípios/institutos da prestação de contas pelo administrador da
res publica, da responsabilidade, da imputabilidade e do sufrágio universal. Este último
representa hipótese de accountability vertical, no sentido de que é exercido pelos
eleitores, por meio do voto e diverge, no plano ontológico da accountability horizontal
que se refere ao poder das agências estatais de punir desvios de atores estatais
(MACHADO, 2007, p. 146).
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Nos planos legislativo, jurisprudencial e doutrinário, a inserção da transparência
como instituto jurídico tem duas origens remotas apontadas pela literatura: i) a edição
do Federal Administrative Procedure Act de 1946 e ii) os estudos doutrinários do
Direito Escandivano, especialmente o sueco, que há muitos anos trabalha com a noção
jurídica da transparência e da responsabilização (MARTINS JÚNIOR, 2004).
O princípio da transparência da Administração Pública, no Brasil, decorre de
normas constitucionais e legais expressas ou implícitas, recebendo o apoio da doutrina e
da jurisprudência (DI PIETRO, 2009).
O princípio da transparência diferencia-se, ontologicamente, do princípio da
impessoalidade na medida em que esta pressupõe uma “atitude passiva”, de não atrelar a
atividade administrativa aos interesses pessoais, enquanto o princípio da transparência
pressupõe uma “atitude ativa” no sentido de praticá-la (dar publicidade, motivar,
sufragar, prestar, participar, configurar etc.) e de defendê-la do ponto de vista
hermenêutico (nesta seara com importância direcionada para a sua assimilação como
instituto do Direito).
Mesmo que não conste na sua literalidade como princípio da Administração
Pública no Título III, Capítulo VII, da Lex Mater, tem-se que o mesmo deriva da
interpretação sistêmica da Carta Magna e que a existência de regras e subprincípios
relativos à transparência indicam-no, também, como princípio regente da Administração
Pública pátria. Acresce lembrar que outros princípios, como o da eficiência, já eram
trabalhados juridicamente, mesmo sem a sua inserção expressa por força da Emenda
Constitucional nº 19 (a chamada “Emenda da Reforma do Estado”)24.

24

Sobre o Princípio Jurídico da Eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, CF), a doutrina do Direito
Administrativo aponta que ela deve ser considerada em seu sentido amplo (lato sensu), na direção de conceber a
eficiência como um dever de exercer suas atribuições com a melhor qualidade, o menor dispêndio de recursos
materiais, inclusive naturais e financeiros, no menor tempo possível e com maior respeito ao usuário dos serviços.
Deve abranger a efetiva obtenção de resultados de interesse público contidos no texto constitucional e, portanto, o
exercício de controle de resultados que engloba todos os aspectos de mérito no exercício dos poderes políticos e
administrativos, inclusive quanto à eficiência e adequação na utilização dos meios ao alcance dos fins visados
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O Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece a existência do Princípio da
Transparência. Em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN nº 2.472-8, Rio Grande
do Sul, Ementário nº 2267-1, Relator originário: ministro Maurício Correa, Diário de
Justiça de 09.03.2007), proposta pelo governador do Estado do Rio Grande do Sul em
desfavor da Assembleia Legislativa do Estado, onde se pleiteava a declaração da
inconstitucionalidade de lei gaúcha (Lei nº 11.601, de 11 de abril de 2001) que (além de
alegado vício de iniciativa) pecava pela violação da igualdade republicano-federativa ao
afirmar que as exigências relativas à publicidade estatal destinavam-se tão-somente ao
Poder Executivo, em uma interpretação restritiva de Administração Pública como Poder
Executivo, excluindo os demais Poderes (Legislativo e Judiciário), por omissão
legislativa, da vinculação às regras relativas à transparência, revelando-se, destarte
discriminatória e, como assinalou em seu voto o ministro Gilmar Mendes (p. 47),
reduzindo o significado da norma constitucional de referência (art. 37, § 1º, CF). Não só
o STF, mas também o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios reconhecem o princípio da transparência25.
Há razões hermenêuticas para se acatar a existência deste princípio da
(MUKAI, 2008). Tal definição revela, até certo ponto, uma interpretação conforme a Constituição, que por si só
acarreta uma numa nova concepção de controle dos atos administrativos, que deve, também ser finalisticamente
eficiente. Registre-se, contudo, nosso posicionamento da necessidade acadêmica de aprofundamento dos contornos
jurídicos do princípio da eficiência.
25

O e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) já identificou o Princípio da Transparência
como vinculante na Administração Pública, em caso concreto relativo a concurso público, sendo que o acórdão
seguiu assim ementado verbis:
“EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO ADMINSITRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUXILIAR DE
ENFERMAGEM.
FUNDAÇÃO
ZERBINI.
APROVAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
ILEGAL.
RECLASSIFICAÇÃO. DIREITO À POSSE.
1.
O reconhecimento de ilegalidade do ato administrativo gera efeitos ex tunc, retroagindo, portanto ao
momento de sua concreção.
2.
O candidato aprovado em concurso público tem mera expectativa de direito em ser nomeado para o cargo.
Contudo, em havendo convocação, há de ser assegurada a rigorosa ordem de classificação no certame.
3.
Atos emanados do Tribunal de Contas do Distrito Federal não inibem as determinações judiciais que,
em caso específico, impõem à Administração o dever de cumprir mandamento legal, mormente os princípios
da moralidade e transparência administrativa.
4.
Há de se assegurar ao prejudicado o ressarcimento dos danos materiais, oriundos da incúria da
Administração em preterir, injustamente, o candidato aprovado em concurso público.
5.
Recurso conhecido e improvido (20050110049934EIC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Câmara
Cível, julgado em 02/04/2007, DJ 08/06/2007, p. 121, Registro do Acórdão Número: 272937)” (negritos nossos)

6.
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Administração Pública. Ela passa pela própria ideia de que os princípios constitucionais
são primários, no sentido de que deles decorrem outros princípios, que são, portanto,
subprincípios em relação aos anteriores, e que se podem conter, expressa ou
implicitamente, no próprio sistema constitucional (ROCHA, 1994), fato que justifica a
existência de um Princípio da Transparência no Direito Administrativo pátrio.
Enxergamos, nesse diapasão, alguns subprincípios (como a motivação, publicidade e a
participação popular) que surgem em nossa legislação, inclusive (mas não
necessariamente) de forma explícita, e que confirmam, sob a ótica da lógica jurídica, a
existência de um princípio maior que seja enformador dos que dele derivam
sucessivamente.
Pela sua amplitude conceitual temos, portanto, que o Princípio da Transparência,
mesmo que não expressamente previsto no texto constitucional, no seu artigo 37, caput,
da CF, tem fundamento implícito na Lei Maior e por isso tem força vinculante com
relação ao atuar administrativo, em toda a sua plenitude.
Ele é considerado mais amplo que o princípio da publicidade e dessa construção
jurídica é que exsurge a conclusão de que na Administração transparência é a regra,
enquanto o sigilo exceção. Esta última tem por fundamento o direito à intimidade que, a
exemplo dos demais direitos constitucionais, não pode ser exercido de maneira absoluta
(MENDES; COELHO; BRANCO, 2007), comportando exceções, algumas delas,
inclusive, já previstas até mesmo na Constituição Federal, por exemplo, quando
restringe o direito à inviolabilidade do domicílio (art. 5º, inciso XI) ou para proteção do
interesse público, como o direito a informações que deve ser assegurado com ressalva
para aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (art.
5º, inciso XXXIII). Sobre o tema vale citar precedente histórico do próprio Supremo
Tribunal Federal (STF) que pelo voto do ministro Ilmar Galvão fixou que:
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é legítima a quebra do sigilo quando há interesse público
relevante, como o da investigação fundada em suspeita razoável
de infração penal. Com base nesse entendimento e afirmando
que o art. 38, § 1º, da Lei 4.595/64 – que autoriza a quebra do
sigilo bancário quando ordenada pelo Poder Judiciário – foi
recepcionado pela CF/88 (art. 5º, X, XII), a Turma manteve o
acórdão do STM confirmatório de decisão de juiz auditor que
determinara a quebra do sigilo bancário dos recorrentes para fim
de se apurar ilícitos administrativos decorrentes de
superfaturamento na compra de material médico-hospitalar no
Hospital Central do Exército” (RMS 23.002-RJ, REL Min. Ilmar
Galvão, 2.10.98, publicado no Informativo do STF nº 126 – 5 a
9 de outubro de 1998. In: Carlos Roberto Siqueira Castro, ob.
cit, p. 549 apud DI PIETRO, 2009, p. 211)

Apresentar-se-á, neste momento, um modelo analítico e de decomposição do
Princípio da Transparência que envolve uma noção mais abrangente que o mencionado
pela doutrina pesquisada nesta dissertação, por englobar, ademais, o dever de prestar
contas do administrador público, a sua responsabilidade civil, a administrativa e a de
improbidade, cumulativamente, com a possibilidade de se realizar a persecução criminal
com a imputação a alguém da prática de uma conduta criminosa, tipificada na legislação
penal em vigor e, via de regra, em detrimento da Administração Pública.
Trata-se, portanto, de instituto jurídico poliédrico que compreende:
i) o princípio jurídico da transparência administrativa stricto sensu (ou
propriamente dito) e seus subprincípios:
(i.i) da publicidade (art. 37, caput, CF, que determina que as decisões da
Administração devem ser públicas e publicizadas. Compreende, outrossim, o direito à
publicidade verídica, considerando a necessidade das informações oriundas da
Administração serem verdadeiras de molde a propiciar a formação de convicções acerca
dos assuntos públicos, sem maledicências, erros e incomprovações (ROCHA, 1994, p.
242; MORAES, 1997, p. 161-16, apud MARTINS JÚNIOR, 2004, p. 44), e, à adstrição
do administrador público ao caráter educativo, informativo ou de orientação social da
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publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos (art.
37, inciso XXII, § 1º, CF),
(i.ii) da motivação (prevista na Lei do Processo Administrativo – Lei nº 9,784,
de 29 de janeiro de 1999 e formalidade essencial à validade dos atos administrativos que
determina que as decisões devem ser expressamente motivadas para que o administrado
possa compreendê-la e exercer, se bem entender, seu direito de irresignação por meio da
impugnação administrativa ou judicial e, também, para que se possa extrair a
consonância aos princípios da impessoalidade e da finalidade),
(i.iii) do acesso às informações pessoais constantes dos bancos de dados do
Poder

Público

e

amparados

pelos

direitos

de

informação,

constitucionalmente assegurados, no art. 5º, incisos XIV e

de

petição,

XXXIII (MARTINS

JÚNIOR, 2004).
ii) O instituto jurídico da soberania popular e suas subespécies: participação
popular e controle social. Este termo pode ser equívoco, mas é o que vem sendo
consagrado na doutrina (CENEVIVA; FARAH, 2007; SIRAQUE, 2009, SILVA, 2009;
PIRES, 2009 e outros). Seria melhor falar em controle pela sociedade, controle societal,
ou ainda, controle democrático.
iii) Os institutos de tomada democrática de decisão por meio das audiências
públicas, consultas públicas, plebiscitos administrativos, referendos administrativos e,
também, do direito de certidão (art. 5º, XXXIV, CF) (MARTINS JÚNIOR, 2004), bem
como da gestão democrática da educação, da seguridade social ou tantas outras
hipóteses de participação previstas na legislação pátria.26
iv) Os instrumentos jurídicos de controle social, mesmo que exercitado por um
indivíduo apenas, a exemplo do eleitor por meio da ação popular, ou seja, pela
26

Poderia ser gestão democrática da seguridade social ou tantas outras hipóteses previstas na legislação pátria.
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disponibilização pelo sistema jurídico à população, por meio da própria Constituição e
da legislação infraconstitucional dos writs como o habeas corpus, habeas datas, o
mandado de segurança, mandado de injunção, além do processo e recurso
administrativos.
v) O dever constitucional de prestar contas ligado ao desempenho da gestão
pelo agente público, seja ele um agente político, seja agente administrativo que, por se
utilizar, no exercício de suas funções, competências ou atribuições da coisa pública
(bens materiais, bens imateriais, em especial, valores/dinheiro público tem o dever de
prestar contas, caso seja provocado para tanto pelos sistemas de controle interno e
externo, apresentando-as, por exemplo, ao Tribunal de Contas para o indispensável
controle contábil-financeiro-orçamentário-operacional-patrimonial, determinado na Lei
Maior (art. 70 e ss., CF).
vi) A possibilidade de responsabilização civil, administrativa e por improbidade
do mau gestor público, podendo cumular-se demandas nestas três esferas, além da
criminal, com a imputação da prática de uma conduta criminosa. Essa, ademais, é a
lógica instituída pela Lei da Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e que está
amparada pela lógica jurídica própria que não se confunde com a formal por não estar
adstrita a ela.
vii) A possibilidade de ocorrer uma imputação na esfera criminal a alguém na
realização de uma conduta tipificada pela legislação penal. Nesta hipótese, temos uma
das principais formas de controle exercido pelo Ministério Público sobre as atividades
da Administração Pública, principalmente, quando se percebe que dessa atuação
criminal surge a prevenção especial e geral com a coibição da prática de novos crimes
contra a Administração Pública, definidos no Código Penal em seu Título XI, arts. 312 a
359 e que, por sua vez, englobariam condutas tipificadas e agrupadas em: crimes
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praticados por funcionário público contra a Administração em Geral (Capítulo I), crimes
praticados por particular contra a Administração em geral (Capítulo II), crimes
praticados por particular contra a Administração Pública estrangeira (Capítulo II –A),
crimes contra a Administração da Justiça (Capítulo III) e crimes contra as Finanças
Públicas (Capítulo IV).
viii) O sufrágio universal que representa verdadeira retroalimentação (feedback)
do sistema social enquanto resposta da coletividade, por meio da avaliação das políticas
públicas, aos governantes por meio da premiação ou reprovação, no exercício dos
direitos políticos ativos, e, finalmente,
ix) a existência do controle institucional bem aparelhado e eficaz. Esta
modalidade de controle é, destarte, exercitada pelo Ministério Público27, instituição de
controle e de salvaguarda da democracia, dos direitos sociais e do interesse público em
face de todos, notadamente da Administração Pública, e que lança mão dos
instrumentos processuais e extraprocessuais postos à sua disposição pela legislação em
vigor para promover o incremento do engajamento político-social, exemplo da
realização de audiências públicas, e do controle, por exemplo, por meio da propositura
de “ações de improbidade”, buscando a reversão de bens, o ressarcimento ao erário, a
responsabilização pela improbidade, sem afastar aquelas referentes à esfera civil, penal
e administrativa decorrentes do ato ímprobo, por força da independência de instâncias,
determinada literalmente pela Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429, de 02
de junho de 1992 - LIA) (BARBOZA, 2008), ou, ainda, o controle de
constitucionalidade por ação ou omissão na prática dos atos administrativos (art. 103, §
2º, CF).
A accountability ou, de uma forma sintética, transparência e responsabilidade,
27

Abrangendo a instituição do Ministério Público, no nosso entender, outrossim, os Ministérios Públicos de Contas
(MPCs), mesmo que o Supremo Tribunal Federal já tenha firmado entendimento de que o mesmo não integra a
estrutura do MPU ou dos MPs estaduais (MORAES, 2009) .
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mesmo tendo origem na administração pública gerencial, anda de mãos dadas com a
gestão pública societal por trazer em si a semente da concepção do indivíduo e do povo
como elementos ativos de produção e controle político em um Estado Constitucional e
Democrático de Direito, caso do Brasil. Tal ilação se extrai do princípio inserto no
artigo 1º, Parágrafo único, da Carta Magna, que afirma que “todo poder emana do
povo”.
A participação política, em toda a sua inteireza e explorando todas as suas
potencialidades, na gestão da coisa pública é, levada a cabo pelo homem, enquanto
animal político (DALLARI, 2004), e não se limita à escolha dos governantes pelos
cidadãos. Os indivíduos, seres sociais, demandam a sua oitiva na tomada de decisões
objetivas envolvendo diretamente seus interesses, individual e metaindividualmente,
considerados. E a lei é explícita em estabelecer a gestão democrática em inúmeras
hipóteses que vão desde a seguridade social até a educação. Por isso é que Martins
Júnior (2004, p. 345) aponta:
Inegavelmente, a participação popular na Administração Pública é fator
de legitimidade do poder político e contribuinte do princípio da
transparência, implantando técnicas de conhecimento, controle e direção
das atividades administrativas com caráter de repartição, partilha e
solidariedade na condução política dos negócios públicos entre a
Administração Pública e a sociedade, de forma a diminuir a sensível
distância entre o instrumento e a destinatária da consecução do bem
comum.

Nesse diapasão, partindo do pressuposto de que a tensão entre gestores públicos
e órgãos de controle institucionais e sociais é algo inexpurgável, tem-se que o princípio
da razoabilidade é o instrumento adequado para a solução desses conflitos.
Quer-se evitar os maniqueísmos de um debate político equivocado do tipo:
aumentar ou diminuir o controle. Em realidade há que racionalizá-lo (HAGE, 2009),
restaurando-se,

pouco

a

pouco,

a

burocracia

profissionalização dos agentes públicos.
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estável

e

procedendo-se

à

Jorge Hage (2009) que, além de notória formação jurídica é mestre em
Administração Pública pela Universidade do Sul da Califórnia, propõe uma combinação
entre o controle tradicional, repressivo, e o de resultados isto é: “(...) racionalizar ao
máximo esse controle e combiná-lo com o de resultados. Procurando orientar o gestor
antes que os problemas se tornem irreversíveis (controle preventivo)”. Diz ainda que:
“É por aí que deve evoluir o controle. Não se trata de reduzi-lo ou aumentá-lo, mas de
racionalizá-lo, de forma a contribuir para a boa gestão”. O artigo foi uma reflexão,
fomentada pela imprensa, onde se questionava se não haveria excesso de controle do
governo, inviabilizando obras por meio de decisões dos Tribunais de Contas que
constatavam violações às regras jurídico-contábeis-fiscais de projetos de governo. Seu
posicionamento parece ser altamente adequado, aconselhando a via preventiva e do
diálogo, sem esquecer a tradicional que tem natureza indenizatória e, ao mesmo tempo,
pedagógica e, por tudo isso indeclinável, pois veiculadora de direito social. Hage
redirecionou o debate criticando as inconsistências acerca da questão do controle na
proposta de lei orgânica da Administração Pública.
Deve-se, contudo, registrar aquilo que para alguns não passe de uma questão
meramente de nomenclatura: a superioridade do controle preventivo sobre o de natureza
preventiva. Para nós, o controle deve ser sempre “oportuno”, significando dizer ser o
controle exercido em momento adequado. Até porque o controle repressivo é o mais
indicado em algumas hipóteses em que o ato administrativo é formalmente válido, mas
ao longo de sua execução revele-se, por exemplo, ilegítimo. Aí, então, o controle
repressivo será mais oportuno que um preventivo baseado, por exemplo, em um juízo
apriorístico de má-fé do gestor público. Para nós, a discussão, portanto, não está em ter
de ser preventivo ou repressivo, mas, sim, oportuno.
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3.1.3 - Classificações acerca do controle da Administração Pública
A fim de sistematizar os estudos acerca do controle, pretende-se neste capítulo
apresentar um panorama geral das classificações acerca do tema levado a efeito tanto
pelos estudiosos da Gestão Pública, quanto pelos do Direito, para a partir delas
compreender e estudar o fenômeno como um todo nos capítulos posteriores.
Glock (2008) trabalha com a ideia de “conceitos de controle”, identificando-os
como sendo:
• Controles internos: são aqueles executados pelas diversas unidades da
estrutura organizacional e contrapõem-se aos controles externos;
• Controles formais: são aqueles projetados para assegurar a observância à
legislação e às normas disciplinares em uma organização estatal;
• Controles substantivos: são aqueles desenhados para garantir eficiência e
eficácia na aplicação dos recursos. Diz respeito à apreciação quantitativa
e qualitativa destas aplicações;
• Controles preventivos: são projetados para evitar a ocorrência de
equívocos e erros, desperdícios ou irregularidades;
• Controles detectivos: existem para detectar os erros, equívocos,
desperdícios e irregularidades, permitindo medidas tempestivas de
correção, e
• Controles corretivos: existem para detectar os erros, equívocos,
desperdícios e irregularidades após a sua ocorrência, permitindo ações
corretivas posteriores.
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O autor não menciona o controle externo, mas como seu trabalho está
basicamente voltado para o controle interno, ele acaba por contrapor esse àquele. Neste
ponto, registre-se que não se enxerga entre o controle interno e externo uma relação de
contraposição, salvo se esta for compreendida apenas do ponto de vista conceitual de
contraposição entre a definição do que é interno e do que é externo, haja vista que
ambos podem estar pautados em decisões coincidentes e combater de forma unívoca o
desvio detectado no ato administrativo.
Bergue (2009), por sua vez, em uma visão mais restrita ligada à gestão de
pessoas no setor público, apresenta a seguinte classificação de controle:
• Controle passivo: aquele levado a efeito quando o gestor público sofre as
ações de controle, e
• Controle ativo: aquele levado a efeito quando o gestor público é quem
realiza o controle.
A sistematização de Bergue é, portanto, bastante limitada, mas interessa quando
percebida sob a ótica do indivíduo, ou seja, daquele que sofre ou realiza o controle,
tratando-se de abordagem singular e merecedora de registro.
Para a doutrina clássica do Direito Administrativo, o controle da Administração
Pública pode ser sistematizado segundo seus tipos e formas em dez grupos básicos.
Meirelles (1997) apresenta a seguinte classificação:
• Controle hierárquico: é aquele que resulta de forma automática do
escalonamento vertical dos órgãos do Executivo, em relação de
subordinação;
• Controle finalístico: é aquele em que a lei estabelece as entidades
autônomas, indicando a autoridade controladora, as faculdades a serem
exercitadas e as finalidades objetivadas. Nele inexiste subordinação,

94

sendo que o controle é teleológico;
• Controle interno: é aquele realizado pela entidade ou órgão responsável
pela atividade controlada, no âmbito da própria Administração, ou seja,
pelo Poder Executivo sobre seus serviços ou agentes. Os três poderes
mantêm sistemas de controle que segundo determina a Carta Magna
deveriam ser integrados;
• Controle externo: é aquele que ocorre por órgão estranho à administração
responsável pelo ato controlado. Diz respeito ao sistema de freios e
contrapesos (o checks and balances do direito anglo-saxão);
• Controle prévio ou preventivo ou a priori: diz respeito ao momento em
que é praticado e antecede a conclusão do ato administrativo;
• Controle concomitante ou sucessivo: é aquele feito enquanto o ato ainda
está sendo realizado;
• Controle subsequente, corretivo ou a posteriori: é aquele que ocorre após
a conclusão do ato controlado;
• Controle de legalidade: diz respeito à conformidade legal da
exteriorização de vontade da Administração;
• Controle de legitimidade: cuida da legitimidade do ato administrativo
praticado, e
• Controle de mérito: diz respeito à comprovação da eficiência, do
resultado, da conveniência ou oportunidade do ato controlado.
O doutrinador em questão foi duramente questionado pela majoritária doutrina
contemporânea, especialmente quando tratou da questão de controle de mérito. Esse, no
estado atual da ciência jurídico-administrativista, comporta controle, por exemplo, de
sua eficiência, sem se incorrer naquilo que o autor tratava como núcleo duro do ato, ou
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seja, o próprio e impenetrável “mérito administrativo”.
Celso Antônio Bandeira de Mello (2009), sob enfoque diverso, apresenta em sua
obra um panorama do controle da Administração Pública, que, em sua visão, engloba o:
• Controle interno: exercido por órgãos da própria Administração, isto é,
integrantes do aparelho do Poder Executivo;
• Controle externo: efetuado por órgãos alheios à Administração;
• Controle parlamentar direto: aquele exercido diretamente pelo Congresso
Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas, e que envolve a sustação
de atos e contratos do Executivo, convocação de ministros e
requerimentos de informações, recebimento de petições, queixas e
representações dos administrados e convocação de qualquer autoridade
ou pessoa para depor, Comissões Parlamentares de Inquérito, julgamento
de contas do Executivo além da suspensão e destituição (impeachment)
do presidente da República ou ministros;
•

Controle pelo Tribunal de Contas: a quem compete auxiliar o Congresso
Nacional no controle externo da Administração direta e indireta,
exercendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e
operacional, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação
das subvenções e renúncias de receitas.

•

Controle Jurisdicional: realizado pelo Poder Judiciário que controla
concretamente a legitimidade dos comportamentos da Administração,
anulando condutas ilegítimas e compelindo-a a adotar aquelas que são
obrigatórias e condenando-a a indenizar os lesados.28

28
O Poder Judiciário é inerte, mas pode ser provocado em inúmeras sedes como o mandado de segurança e envolve
a utilização de instrumentos jurídicos disponíveis, como é o caso do mandado de segurança, habeas data, habeas
corpus, ação popular, ação civil pública, etc.
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Mukai (2008) trabalha com a mesma classificação clássica de Meirelles,
acrescendo um tipo que ele chama de popular exemplificando-o no plebiscito,
referendo, orçamento participativo, iniciativa popular e utilização dos instrumentos
jurídicos disponíveis como a ação popular, o mandado de segurança e o habeas data.
Em que pese tanto o controle social quanto a participação popular serem
hipótese de soberania popular, decorrência da regra prescrita no art. 1º, Parágrafo único
da Lei Maior, não é possível ver no referendo, na iniciativa popular e no plebiscito
modalidades de controle, pois são, tecnicamente, hipóteses de participação. Tal assertiva
se deve à constatação do momento de ocorrência destes fenômenos sociais. Note-se que
a participação ocorre no momento da tomada de decisões, antes ou concomitantemente
à elaboração do ato da Administração. Por sua vez, o controle pode ocorrer em dois
momentos distintos: i) análise da compatibilidade de uma norma específica com o
sistema normativo e hierarquizado, figurando a Constituição no topo da pirâmidehierárquica, como vislumbraram os estudiosos de Hans Kelsen (2006) e ii) fiscalização
da execução ou aplicação prática das normas jurídicas.
Di Pietro (1999) fala em espécies de controle, sendo que as agrupa observando
os seguintes critérios:
• quanto ao órgão que o exerce : administrativo, legislativo (político e
financeiro) ou judicial;
• quanto ao momento em que se efetua: prévio, concomitante ou posterior;
• se decorre de órgão integrante ou não da estrutura em que se insere o
órgão controlado: interno ou externo;
• quanto ao aspecto da atividade administrativa controlada: de legalidade
ou de mérito.
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Essa autora assinala que o Poder Judiciário pode examinar os atos da
Administração Pública de qualquer natureza. Entretanto, encontra limites no mérito
administrativo, ou seja, só pode adentrar em questões ligadas à legalidade e moralidade.
Por sua vez, Medauar (2009, p. 387-388) apresenta uma tipologia diferenciada e
moderna baseada no critério do agente controlador e apresenta as seguintes modalidades
de controle, quanto:
• ao aspecto em que incide: controle da legalidade geral ou contábilfinanceira, controle de mérito e controle da “boa administração”;
• ao momento em que se exerce: controle prévio, controle concomitante e
controle sucessivo;
• à amplitude: controle de ato e controle de atividade, e
• ao modo de se desencadear: de ofício, por provocação e compulsório.
Destaca-se, na tipologia apresentada, que a doutrinadora faz distinção entre
controle de mérito e controle daquilo que ela chama de “boa administração”, ou seja, de
questões ligadas à eficiência, produtividade e à própria gestão. A autora também cuida
do controle interno, parlamentar do Tribunal de Contas, realizado pelo ombudsman e,
finalmente, do controle jurisdicional da Administração, destacando na última hipótese
os instrumentos processuais disponíveis para o seu exercício como é o caso da ação
civil pública, do mandado de segurança, do habeas data etc.
Por sua contemporaneidade, a classificação elaborada por Siraque (2005) merece
registro e aponta para a existência, no Brasil, de duas formas de controle da função
administrativa do Estado:
• Controle institucional: aquele levado a efeito pelos órgãos do Estado
sobre seus próprios atos ou atividades ou pelos de que lhes faça as vezes.
Cita-se como exemplo o controle praticado pela instituição do Ministério
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Público, e
• Controle social: aquele levado a efeito pela própria sociedade, em
contraposição ao sentido de dominação. Utiliza a expressão controle no
sentido do povo, dos cidadãos controlando, fiscalizando as atividades do
Estado. Em outras palavras, como um direito à prestação de contas da res
publica. Engloba o controle realizado por um particular, por pessoa estranha
ao Estado, individualmente, em grupo ou por meio de entidades
juridicamente constituídas, sendo, nesta hipótese, constituída, pelo menos,
em parte por membros eleitos pela sociedade.
Quanto a este último, identifica fatores que o promovem (exemplo do orçamento
participativo, planejamento participativo, conselho de políticas públicas, ouvidorias,
etc.) e fatores limitadores (exemplo do tráfico de influências, clientelismo e
assistencialismo político29). Prescreve dentro desta perspectiva a necessidade de se
incrementar o controle social por meio da garantia de instrumentos que lhe forneçam a
necessária estrutura, adequado funcionamento e representatividade popular.
Relevante, também, é seu posicionamento de que o Poder Judiciário não realiza
controle da Administração Pública, em síntese, por se tratar de órgão inerte e por haver
confusão nos conceitos de controle e inafastabilidade da jurisdição (princípio da
proteção judiciária), este inserido no artigo 5º, inciso XXXV, da Carta Maior.
Entretanto, neste ponto, não se pode concordar com o posicionamento do estudioso por
dois motivos: i) preliminarmente, porque do ponto de vista finalístico o Poder
Judiciário, ao proferir a norma jurídica individualizável, por meio de uma sentença
(LUHMAN, 1982), acaba por exercer, naquele momento, o controle e ii) quando o juiz
julga de ofício (ex officio) a nulidade de ato administrativo eivado de ilegalidade e de

29

Tais condutas são, ademais, criminalizadas no sistema penal brasileiro e registre-se o papel de destaque do órgão
ministerial no seu combate na qualidade de dono da ação penal pública (dominus litis).
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impossível convalidação (DI PIETRO, 2004) ele exerce o controle, mesmo sem a
necessidade de uma provocação específica para tanto. Mesmo que excepcional, esta
última hipótese já torna inconsistente do ponto de vista da lógica formal e jurídica a
retirada de tal Poder do rol das instituições que controlam a Administração Pública.
3.1.4 - Ministério Público como órgão de controle da Administração
Pública
A origem histórica do Ministério Público é objeto de controvérsias na doutrina.
Alguns apontam que ela estaria na figura do magiaí, funcionário real do Egito, há mais
de quatro mil anos. Outros apontam o gérmen da instituição ministerial na Antiguidade
Clássica, na Idade Média ou no Direito Canônico. Entrementes, a origem mais
mencionada é aquela referente aos “procuradores do rei” do antigo Direito francês que
teve o primeiro texto legal a tratar da função junto ao rei (Ordenança de 25 de março de
1302, de Felipe IV) (MAZZILLI, 2007).
No caso brasileiro, tem-se como certo que o Ministério Público evoluiu a partir
do Direito lusitano e, como bem aponta Hélio Tornaghi (apud MAZZILLI, 2007, p. 38),
formou-se lenta e progressivamente em resposta às exigências históricas, não podendo
se olvidar, contudo, as tentativas de políticos e empresários, por meio de medidas
provisórias e propostas legislativas, coartar sua atuação.
Nos regimes constitucionais anteriores à Constituição Federal de 1988, o
Ministério Público já foi considerado “órgão de cooperação nas atividades
governamentais” (Constituição de 1934). Sofreu retrocessos, sendo que por força da
Constituição de 1937, outorgada na ditadura Vargas, retirou-se da instituição boa parte
de sua independência, na medida em que previu a livre escolha e demissão do
procurador-geral da República (art. 99). Outrossim, com a promulgação de uma nova
Constituição em 1967, sob o golpe militar de 1964, colocou-se o Ministério Público
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como Seção no capítulo do Poder Judiciário (arts. 137 a 139).
Mas o pior ainda estava por vir, como bem registrou Mazzilli (2007, p. 44):
Em virtude de mais um golpe, uma junta militar, sob a forma de “emenda
constitucional” n. 1/69, decretou a Carta de 1969, cujos arts. 94 a 96
colocaram o Ministério Público no Capítulo do Poder Executivo. Houve
notável crescimento das atribuições do chefe do Ministério Público da
União, porque nomeado e demitido livremente pelo presidente da
República. Apoiando-se em atos institucionais, em 1977 o chefe do
Executivo federal decretou a Emenda Constitucional n. 7. Pela nova
redação do art. 96, previu-se a existência de um a lei complementar, de
iniciativa do Presidente da República, que viria a estabelecer normas
gerais a serem adotadas na organização do Ministério Público Estadual.

Mas a histórica dependência do MP, com relação ao governo na maior parte da
América Latina, até os dias de hoje, no tocante ao exercício da função ministerial no
processo penal, é reafirmada na doutrina, que propugna a importância da independência
ministerial para uma atuação eficaz contra as ilegalidades, abusos e desvios perpetrados
pelos setores hegemônicos da sociedade. Para Machado (2007, p. 114-115):
A histórica dependência do governo foi a tônica de grande parte da
história do MP na América Latina, situação agravada pelo predomínio do
modelo inquisitivo no processo penal e pela burocratização da atuação do
órgão incumbido da persecução penal (CRUZ CASTRO), 1995, p. 8182). É necessário, afirma Cruz Castro, transformar o processo penal e a
função do MP, caso se pretenda uma atuação eficaz diante da corrupção,
do abuso do poder e da criminalidade não convencional. Sustenta o autor
que um MP dependente (realidade na maior parte da América Latina) não
pode assumir, de nenhuma maneira, estratégias eficazes de persecução
dos atos de abuso do poder político (CRUZ CASTRO, 1995, p. 83).

No Brasil, a almejada independência do Ministério Público só se tornou
realidade com a edição da Constituição Cidadã de 1988. Nela restou consignado que o
órgão ministerial é instituição permanente incumbida pela Constituição Federal da
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, conforme estabelece o artigo 127, caput, da Constituição Federal de
1988, em seu Capítulo IV, que trata das “Funções Essenciais à Justiça”.
A Constituição Federal, no seu artigo 129, elenca as funções do Ministério
Público, dispostas em seus incisos da seguinte forma:
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I – promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
II – zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de
relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo
as medidas necessárias a sua garantia;
III – promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
IV – promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins
de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos na
Constituição;
V – defender judicialmente os direitos e interesses das populações
indígenas;
VI – expedir notificações nos procedimentos administrativos de tal
competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na
forma estabelecida em lei complementar;
VII- exercer o controle externo da atividade policial, na forma de lei
complementar;
VIII – requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito
policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações
processuais;
IX) exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que
compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação
judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas.

Em cumprimento a seu desiderato constitucional, o Ministério Público atua nas
mais diversas áreas30. Além da já tradicional atuação na área criminal, que eleva o
Parquet31 a titular exclusivo da ação penal privada (senhor da ação penal)32, o órgão
ministerial atua na defesa dos direitos sociais, ligados à cidadania e à democracia,
incumbindo-lhe a iniciativa de buscar a concretização das dicções legislativas que criam
obrigações para o Estado e vinculam o administrador à realização ótima dos direitos
fundamentais, por meio da adequada implementação de políticas públicas.
Defende o órgão ministerial, nesse contexto, interesses sociais como, por
exemplo, aqueles relativos à educação, à saúde e ao trabalho, na busca do cumprimento
dos deveres estatais, bem como dos direitos transindividuais (ligados à coletividade)
como no caso do meio ambiente, do consumidor, da falência e recuperação de empresas
30

A hipótese contemplada no inciso II do artigo 129 da Lei Maior é identificada pela doutrina como sendo a que
embasa a atuação ministerial como defensor do povo (MARTINS JÚNIOR, 2002; MAZZILLI, 2009).
31 O termo Parquet, nome utilizado para identificar o Ministério Público francês, não é exatamente adequado à
realidade brasileira, sendo, notadamente, limitado por não representar a complexidade do órgão ministerial brasileiro
que detém outras atribuições que não apenas a criminal (SABO, 2005). Utilizar-se-á, contudo, tal terminologia neste
trabalho com o escopo de garantir fluidez ao texto científico e evitar repetições excessivas do termo Ministério
Público ou da sigla MP.
32
Aqui temos uma das principais formas de controle exercido pelo Ministério Público sobre as atividades da
Administração Pública, como já se registrou.
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(ARRUDA NETO; BERNARDES, 2007) etc.
Atua, também, por meio dos instrumentos jurídicos que lhe foram
disponibilizados pelo sistema legal (exemplo do controle de constitucionalidade,
inquéritos civis públicos, ações civis públicas, termos de ajustamento de condutas,
audiências públicas, notificações, recomendações, ações penais etc.) do controle da
Administração Pública e exerce esta missão com base em princípios extraídos da Carta
Política (Capítulo IV, que trata das “Disposições Gerais”), legislação específica que
regulamenta a Administração Pública.
Sua atuação, contudo, não pode ficar restrita à jurisdicional, em que pese esta ter
sempre sido alvo da majoritária atenção da literatura sobre o tema. Relevante também é
a atuação do Parquet junto ao Poder Executivo e Legislativo. Posto que desvinculada, e
até certo ponto desconfiada33 como fala Philip Gil França (2011), é possível se enxergar
uma interação proativa entre o chamado “quarto poder” (MAZZILLI, 2007) e estes dois
Poderes do Estado.
Note-se que o que é vedado pela Constituição é o exercício de atividades de
representação judicial e consultoria jurídica de entidades públicas (art. 129, inciso IX,
CF), mas que esta vedação não exclui o exercício do controle preventivo do Ministério
Público face à Administração Pública e sua atuação como fiscal da lei junto ao Poder
Legislativo.
A atuação fiscalizatória e de controle preventivo é exercida a todo o momento
pelo Ministério Público e se dirige a outras instituições e organizações dos demais
Poderes, outros que o Judiciário. Cite-se como exemplos deste tipo de atuação: i) a
expedição de uma requisição de documentos (art. 8º, inciso IX, da Lei Complementar
Federal n. 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União, LOMPU) para que

33

A desconfiança funciona como garantia dos cidadãos contra o abuso e a irresponsabilidade do Poder.
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sejam fiscalizados os procedimentos de aquisição de remédios pelo Poder Público para
o tratamento de uma determinada doença que tem demandas não atendidas nas
coletividades de pessoas que padecem de um mal físico específico; ii) recomendação
dirigida ao chefe do Poder Executivo e demais autoridades com atribuição legal para
tanto, no sentido de que implemente ou se aprimore uma política pública educacional
relativa à merenda escolar (art. 6º, inciso XX, LOMPU), iii) notificar uma determinada
testemunha (art. 8º, inciso I, LOMPU) a comparecer perante o órgão ministerial para
esclarecer questões relativas à qualidade da prestação de serviços de relevância pública
relativo ao transporte escolar; iv) requisitar a instauração de inquérito policial (art. 129,
inciso VIII, CF) para apurar crime praticado por agentes do Poder Público na gestão do
SUS e, v) exercer todos os atos administrativos referentes ao mister de controle externo
da atividade policial (art. 129, inciso VII, CF).
Importante é notar que o exercício da função ministerial junto ao Poder
Judiciário foi mera opção do legislador constituinte e que as suas funções institucionais
têm natureza jurídica predominantemente administrativa e voltada, dentre outras coisas,
para a fiscalização e promoção da observância da lei (MAZZILLI, 2007). Nesse sentido,
de todo desejável a sua atuação de controle, especialmente, de natureza preventiva, na
defesa dos direitos fundamentais à saúde ou à educação, como nos exemplos
supracitados.
As funções ministeriais brasileiras, inseridas na Carta Política, além de
numerosas, possuem considerável maior abrangência que aquelas elencadas por
algumas importantes Constituições europeias. É o que se extrai do levantamento
consignado por Paes (2003, p. 276) que, em sede de direito comparado, apresentou as
seguintes redações constitucionais sobre as funções do MP34:

34

O próprio Paes (2003) afirma que a representação do Estado pelo Ministério Público português é anomalia
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a) “Promover a ação da justiça em defesa da legalidade, dos direitos dos
cidadãos e do interesse público tutelado pela lei, de ofício ou por petição
dos interessados, assim como velar pela independência dos Tribunais e
procurar perante estes a satisfação do interesse social” (Constituição
espanhola).
b) Representar o Estado, defender os interesses que a lei determina, assim
como [...] participar na execução da política criminal definida pelos
órgãos de soberania, exercer a ação penal orientada pelo princípio da
legalidade e defender a legalidade democrática.” (Constituição
portuguesa).
c) Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses
sociais e individuais indisponíveis.” (Constituição brasileira).
d) Obrigação de desenvolver a ação penal”. (Constituição italiana).

Determina a Carta Magna, em seu artigo 37, caput, que, em se tratando de
administração direta ou indireta de qualquer dos Poderes e dos entes federados, ela deve
obediência a uma série de princípios dentre eles: a legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência. Por sua vez, a chamada “Lei do Processo
Administrativo” (Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999) inseriu, por exemplo, os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade no sistema normativo regente da
Administração Pública. Com base nas regras estabelecidas na Constituição Federal e
nas leis é que o Ministério Público exerce sua função de controle dos atos dos gestores
públicos.
A função controle da Administração Pública exercida pelo Ministério Público
decorre do que dispõe o artigo 129, inciso II, da Carta Magna quando determina ser uma
de suas missões institucionais “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos
serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo
as medidas necessárias a sua garantia”. Outrossim, o controle se extrai das
determinações da LOMPU que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto
do Ministério Público da União, em seu artigo 5º, inciso I, alínea h, inciso III, alínea b,
e inciso e IV.
questionada pela própria doutrina portuguesa. As funções meramente criminais do MP italiano, também, expressam a
limitação de sua abrangência quando comparado com as funções do MP pátrio.
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A Administração Pública em suas manifestações de vontade (melhor seria falar
em realização de seu poder-dever de busca do bem-estar social), deve sempre atuar
dentro da legalidade, ou seja, com observância ao sistema normativo em vigor. Deve,
outrossim, exteriorizar suas vontades com legitimidade, atendendo, sempre, à sua
finalidade de interesse público.
Mesmo nos atos em que se autoriza ao gestor público discricionariedade, nunca
confundida com arbítrio, o ato administrativo exteriorizador da vontade da
Administração deve, além de manter conformidade às opções permitidas em lei, atender
às exigências do bem comum (MEIRELLES, 1997), o que, em uma visão
contemporânea, se reflete na qualidade de um serviço público usufruído pela população,
e é diretamente ligada ao modelo de gestão pública por ela adotado.
O controle exercido pelo Ministério Público sobre os atos da Administração
Pública promove o equilíbrio das relações entre o Estado-Administração e os
particulares e, como bem observa Martins Júnior (2002), é ponto vital do alcance de
uma autêntica e justa composição do conflito entre autoridade e liberdade e por isso
mesmo consiste em poder-dever do Ministério Público o exercício de tal mister.
No Brasil, a preocupação legislativa com o aprimoramento da gestão da coisa
pública deu ensejo à edição da Emenda Constitucional nº 19/98, que instituiu o modelo
gerencial de gestão pública, mas que, na prática, não redirecionou a prestação do serviço
público pátrio no sentido da eficiência, da equidade e da justiça social, como apontado
na primeira parte deste trabalho.
O presente trabalho acadêmico está, em um primeiro momento, delimitado ao
tema da educação e é certo dizer que há um grande debate educacional ocorrendo hoje.
Boa parte das discussões envolve o tema da universalização da educação como
exigência democrática (SINGER, 1996).
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O direito à educação é um direito humano, não há dúvidas (WEISS, 2007). É
também um direito social (art. 6º, CF) e fundamental. Quando se pesquisam as origens
do Direito educacional constata-se que estas fazem parte do processo de civilização e
modernização humana, sendo expressamente tratado, pela primeira vez, na Constituição
Francesa que atribuiu ao Estado a educação dos menores abandonados e a criação e
organização de um sistema público e gratuito de ensino, denominado “ensino
indispensável”, o qual pudesse se estender a toda a população. O Direito educacional,
como Direito positivo, portanto, remonta entre o final do século XIX e o início do
século XX” (TÁCITO, 1988).
Trata-se, no Brasil, de um direito público subjetivo, conferido a todo o cidadão
de obter uma prestação estatal e que decorre de sua condição de pessoa humana e de
cidadão, ligando, em última análise, o ideário sociovalorativo com a interpretação
juspositivista, o que viabiliza uma “correspondência entre os anseios sociais e a resposta
recebida dos operadores que laboram acerca dessa nova divisão do Direito”
(TRINDADE, 2007), como, aliás, é o caso do órgão ministerial.
Note-se que, como registrou Mancuso (1998), existe em nosso sistema jurídico
um regime integrado de mútua complementaridade entre uma série de ações
exercitáveis na esfera da jurisdição coletiva, a exemplo, da ação popular, da ação civil
pública e do mandado de segurança coletivo. Registra, ademais, que a ação civil pública
recepcionou a ação popular, ao invocá-la expressamente no caput do art. 1º da LACP.
A prática, contudo, tem demonstrado que as ações populares, cujo legitimado é o
cidadão (eleitor), não vêm sendo exercitadas de forma quantitativamente ou
qualitativamente relevante, o que denota a pouca adesão ou familiaridade do indivíduocidadão com a possibilidade de exercer, por meio do Poder Judiciário, o controle dos
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atos administrativos, com possibilidade de obtenção de tutela cautelar35 no sentido da
desconstituição do ato lesivo ao erário, patrimônio público, moralidade administrativa e
meio ambiente, bem como condenação dos responsáveis à reposição do statu quo ante,
sem prejuízo das perdas e danos.
Nesse campo, surge para o Ministério Público a necessidade de exercitar todos
os espaços de controle que, na realidade, deveriam ser também preenchidos com
iniciativas da própria coletividade (ou até mesmo de indivíduos) e que não o são. Veja,
por exemplo o que dispõe o artigo 9º da Lei da Ação Popular (Lei nº 4.717/1965), “se o
autor desistir da ação ou der motivo à absolvição da instância, serão publicados editais
nos prazos e condições previstos no art. 7º, inciso II, ficando assegurado a qualquer
cidadão bem como ao representante do Ministério Público, dentro do prazo de 90
(noventa) dias da última publicação feita, promover o prosseguimento do feito”. Na
prática, o prosseguimento da ação pelo Parquet é a realidade constatável, o que implica
“surgir” uma nova atribuição para a instituição, na medida em que se sabe que, por
força de interpretação legal, esta deveria ser apenas subsidiária e não principal.
Por isso é que o MP é um ator de destaque neste “processo de transformação”,
de luta pela efetivação da educação no Brasil. Afinal, como afirma Silva (1995): A
busca da efetivação dos direitos sociais, pelas vias processual ou extraprocessual, deve
levar o Ministério Público à realização do acesso aos direitos fundamentais a milhões de
pessoas que vivem à margem do Direito.
A atuação do Parquet neste campo precisa ser estudada para que sejam
identificados, na prática, quais os obstáculos a serem transpostos para que se obtenha
um desempenho adequado e equitativo do Estado, no campo das políticas relativas à
educação. Avaliando a atuação do Ministério Público, sob a ótica do processo decisório

35

Refere-se à prestação jurisdicional de urgência onde o bem tutelado pode ser a aparência de um direito com o
escopo de garantir efetividade à atividade do Poder Judiciário.
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na seara da implementação das políticas públicas educacionais, pretende-se
compreender que estratégias (MINTZBERG, 2000) podem ser utilizadas com o intuito
de se viabilizar uma atuação extrajudicial proativa e, ao mesmo tempo, desvinculada e
independente da Administração.
Quer-se também provocar uma reflexão sobre os inúmeros empecilhos de ordem
hermenêutico-constitucional (ex: caráter meramente programático, que retira a eficácia
plena e aplicabilidade imediata da norma do art. 208, inciso I, § 1º da CF, em
interpretação literal dos termos “progressiva universalização” cunhados pelo legislador
constituinte),

material

(ex:

inviabilidade

do

controle

da

discricionariedade

administrativa em matéria educacional (MANCUSO, 2002) e processual (ex: negativa
de legitimidade ativa ao MP para atuar em ações coletivas para implementação de
políticas públicas na área da Educação, tópico, aliás, já pacificado no sentido da
admissão, pela doutrina especializada (DIGIÁCOMO, 2004), que “embaraça” o atuar
judicial do Parquet no campo deste novo ramo do Direito, tornando-o, muitas vezes,
inefetivo e ineficaz.
Especificamente, a busca da implementação de serviços públicos previstos em
lei é objeto de atenção recente dos estudiosos do Direito e dizem respeito à efetividade
do processo civil moderno. Podemos agrupá-los em duas vertentes básicas: i) revisão de
conceitos jurídicos básicos, como aqueles relacionados às condições da ação e
pressupostos processuais, dentre outros (BEDAQUE, 2009), e ii) processo coletivo
como instrumento processual de implementação de políticas públicas e do acesso à
justiça.
As ações civis públicas (ou demandas coletivas, ações coletivas etc.) se prestam
a esse novo e importante papel que o órgão ministerial desempenha em sua atuação
mais atualizada de busca do cumprimento das promessas políticas e cuja legitimidade
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ativa se extrai do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública (LACP) (Lei nº 7.347, de 24 de
julho de 1985) e do art. 82, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de
11 de setembro de 1990).
Diz o artigo 1º da LACP, em combinação com o artigo 110 da Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor):
Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações
de responsabilidade por danos causados: I – ao meio ambiente; II – ao
consumidor; III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico,
turístico e paisagístico; IV – a qualquer outro interesse difuso ou coletivo; V –
por infração da ordem econômica e da economia popular.

O mesmo Código de Defesa do Consumidor, nos incisos do Parágrafo único do
artigo 81, com os aplausos da doutrina, tratou de definir o que seriam esses direitosinteresses coletivos em sentido lato, agrupando-os em três categorias específicas, a
saber: (i) interesses ou direitos difusos, assim entendidos para efeito desse Código, os
transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e
ligadas por circunstâncias de fato; (ii) interesses ou direitos coletivos, assim entendidos,
para efeito desse Código, os transindividuais de natureza indivisível de que seja titular
grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma
relação jurídica base, e (iii) interesses ou direitos individuais homogêneos, assim
entendidos os decorrentes de origem comum.
O ajuizamento de ações coletivas para a implementação de serviços sociais e de
políticas públicas vem se intensificando nos últimos anos. Percebeu-se o processo
coletivo como verdadeiro instrumento de garantia do acesso à justiça e conferiu-se,
especialmente, ao Parquet o mister de movimentá-lo, com primazia, na praxis judiciária
(MANCUSO, 2004) para a garantia dos interesses transindividuais veiculados em
políticas sociais.
Levar ao Judiciário demandas coletivas, nessas hipóteses, é, pacificamente,
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chancelado pela doutrina especializada e decorre de princípio específico do processo
coletivo denominado pela literatura como sendo: princípio do ativismo judicial. Sobre o
tema ensinam Fredie Didier Jr. E Hermes Zaneti Jr (2008, p. 124):
Este princípio entra em cena com uma maior participação do juiz nos processos
coletivos – judicial activism -, resultante da presença de forte interesse público
primário nessas causas, externando-se, entre outros, na presença da “defining
function” do juiz, de que fala o direito norte-americano para as class actions.

O princípio do ativismo judicial é faceta de princípios tradicionais do processo
civil como o princípio inquisitivo/dispositivo (do impulso oficial), reforçando os
poderes do juiz em um mundo onde as relações socioeconômicas são cada vez mais
complexas, e o aplicador do direito não pode ignorar o fenômeno fático, valorando-o
como algo relevante e digno da tutela jurisdicional (elemento axiológico). Parte também
da idéia de que toda e qualquer decisão judicial tem um grau de substitutividade com
relação às vontades daqueles que contendem em juízo.
Ao mesmo tempo, denota a relativização de outros princípios como o
denominado princípio da ação (ou da demanda), que determina necessariamente à parte
a provocação da jurisdição (nemo iudex sine actore), ignorando a possibilidade de o juiz
estimular o legitimado a provocá-la (exemplo da regra do artigo 17 da LACP que
determina aos juízes e tribunais que remetam as peças ao Ministério Público para as
“providências cabíveis”).
O ativismo judicial já vinha sendo preconizado pela melhor doutrina estrangeira,
desde a década de 1970, especialmente na França e Itália. Mauro Cappelletti (1999, p.
132-133), cuidando do fenômeno da criatividade jurisprudencial e seus efeitos sobre a
relação deste dentro da estrutura de poderes vigentes e sob a ótica das grandes famílias
jurídicas da “Civil Law” e “Common Law”, registrou:
O verdadeiro perigo a prevenir não está, portanto, em que os juízes sejam

111

criadores do direito e como tais se apresentem, mas que seja pervertida a
característica formal essencial, isto é, o “modo” do processo jurisdicional.
Basta observar agora que, onde prevaleçam ou mais se acentuem tais
“debilidades”, mais conveniente se tornará maior dose de “self-restraint”
do judiciário e provavelmente também de maior cuidado em tornar
manifesta essa atitude de reserva e prudente abstenção dos juízes. Uma
maior dose de ativismo se recomendará, ao invés, na hipótese
contrária.(...)
Com referência a essas duas famílias, contudo, parece-me justificada
pelos resultados da presente investigação a seguinte conclusão geral: para
além das muitas diferenças ainda hoje existentes, potentes e múltiplas
tendências convergentes estão ganhando ímpeto, à origem das quais
encontra-se a necessidade comum de confiar ao “terceiro poder”, de
modo muito mais acentuado do que em outras épocas, a responsabilidade
pela formação e evolução do direito.

No Brasil, sem dar a ele um caráter meramente processual e garantindo-lhe uma
abrangência de verdadeiro princípio geral regedor de uma justiça distributiva e
garantidora de direitos, já constatava, há muito, Dallari (1996, p. 78):
Um dado muito positivo é que de dentro do próprio quadro de juízes vem
tomando corpo uma reação cada vez mais vigorosa, procurando fazer com
que se justifiquem na prática o prestígio teórico e a condição de Poder
constitucional, de que goza o Judiciário. Juízes mais conscientes de seu
papel social e de sua responsabilidade estão assumindo a liderança de um
processo de reformas, tendo por objetivo dar ao Judiciário a organização
e a postura necessárias para que cumpra a função de garantidor de diretos
e distribuidor de justiça.

Certo está que o ativismo judicial em sede de políticas públicas deve ser
exercido com moderação e em momentos excepcionais. Entrementes, torna-se uma
necessidade institucional quando os órgãos do Poder Público se omitem ou retardam
excessivamente o cumprimento de obrigações a que estão sujeitos por expressa
determinação do estatuto constitucional. Tais comportamentos omissivos (ou
retardatários) estatais não podem reduzir o Poder Judiciário36 a uma postura de pura

36

Em se tratando da educação infantil, o Supremo Tribunal Federal em decisão monocrática de dezembro de 2009,
da lavra do ministro Carlos Ayres Britto, entendeu pela possibilidade de o Poder Judiciário determinar a
implementação de políticas públicas educacionais. Nesse sentido, seguiu assim redigida a decisão:” Vistos, etc. Tratase de recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do inciso III do art. 102 da Constituição
Republicana, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Acórdão assim ementado
(fls. 114): “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGRAS PROGRAMÁTICAS. Os preceitos constitucionais que contêm
definição de tarefas a serem cumpridas pelo Estado ou determinações de seu fim são normas programáticas. Estas
geram situações subjetivas negativas para o legislador e a Administração, que não podem desenvolver suas atividades
senão nos limites estabelecidos no programa, mas não conferem direito subjetivo no seu aspecto positivo.” 2. Pois
bem, a parte recorrente alega violação ao inciso IV do art. 208 da Magna Carta de 1988. 3. A seu turno, a
Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do subprocurador-geral Roberto Monteiro Gurgel Santos,
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passividade como aponta Mello Filho (2009, p. 524), para quem:
A omissão do Estado – que deixa de cumprir, em maior ou em menor
extensão a imposição ditada pelo texto constitucional – qualifica-se como
comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que,
mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição,
também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por
ausência (ou insuficiência) de medidas concretizadoras, a própria
aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental, tal como
tem advertido o Supremo Tribunal Federal.

No campo jurídico, impõe-se, então, o seguinte questionamento: de que
mecanismos dispõe o órgão ministerial para, efetivamente, implementar uma política
pública quando a Administração Pública se mostra recalcitrante e a dicção legislativa se
esvazia de conteúdo prático e se revela promessa inconsequente?
A interpretação jurisprudencial (de remota origem hermenêutico-doutrinária), a

opina pelo conhecimento e provimento do apelo extremo. 4. Tenho que a insurgência merece acolhida. É que o aresto
impugnado destoa da jurisprudência desta nossa Corte, que me parece juridicamente correta. Jurisprudência no
sentido de considerar como norma de eficácia plena o mencionado inciso IV do art. 208 do Magno Texto. Leia-se, a
propósito, a ementa do RE 410.715-AgR, sob a relatoria do ministro Celso de Mello: “RECURSO
EXTRAORDINÁRIO - CRIANÇA DE ATÉ SEIS ANOS DE IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E EM
PRÉ-ESCOLA. EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO
CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV). COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À
EDUCAÇÃO. DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO
MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2º). RECURSO IMPROVIDO. - A educação infantil representa prerrogativa
constitucional indisponível, que, deferida às crianças, a estas assegura, para efeito de seu desenvolvimento integral, e
como primeira etapa do processo de educação básica, o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (CF, art. 208,
IV). - Essa prerrogativa jurídica, em consequência, impõe, ao Estado, por efeito da alta significação social de que se
reveste a educação infantil, a obrigação constitucional de criar condições objetivas que possibilitem, de maneira
concreta, em favor das ‘crianças de zero a seis anos de idade’ (CF, art. 208, IV), o efetivo acesso e atendimento em
creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão governamental, apta a frustrar,
injustamente, por inércia, o integral adimplemento, pelo Poder Público, de prestação estatal que lhe impôs o próprio
texto da Constituição Federal. - A educação infantil, por qualificar-se como direito fundamental de toda criança, não
se expõe, em seu processo de concretização, a avaliações meramente discricionárias da Administração Pública, nem
se subordina a razões de puro pragmatismo governamental. - Os municípios - que atuarão, prioritariamente, no ensino
fundamental e na educação infantil (CF, art. 211, § 2º) - não poderão demitir-se do mandato constitucional,
juridicamente vinculante, que lhes foi outorgado pelo art. 208, IV, da Lei Fundamental da República, e que representa
fator de limitação da discricionariedade político-administrativa dos entes municipais, cujas opções, tratando-se do
atendimento das crianças em creche (CF, art. 208, IV), não podem ser exercidas de modo a comprometer, com apoio
em juízo de simples conveniência ou de mera oportunidade, a eficácia desse direito básico de índole social. - Embora
resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas,
revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas
hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais
inadimplentes, cuja omissão – por importar em descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles
incidem em caráter mandatório – mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais e
culturais impregnados de estatura constitucional. A questão pertinente à ‘reserva do possível’. Doutrina.” 5. Vejamse, ainda, o AI 592.075-AgR, sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; bem como os REs 463.210-AgR, sob
a relatoria do ministro Carlos Velloso; 401.673-AgR e 411.518-AgR, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio;
594.018, sob a relatoria do ministro Eros Grau; 592.937-AgR, sob a relatoria do ministro Cezar Peluso; 554.075AgR, sob a relatoria da ministra Cármen Lúcia; e 410.715-AgR e 436.996-AgR, sob a relatoria do ministro Celso de
Mello. Isso posto, e frente § 1º-A do art. 557 do CPC, dou provimento ao recurso extraordinário. Publique-se.
Brasília, 10 de dezembro de 2009. (RE 229760, Relator(a): min. CARLOS BRITTO, julgado em 10/12/2009,
publicado em DJe-028 DIVULG 12/02/2010 PUBLIC 17/02/2010)
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respeito da eficácia das normas constitucionais, que nega a aptidão das normas que
instituem políticas públicas de produzir efeitos de forma plena e com aplicabilidade
imediata, configurando-as como meras “normas-programa” (especialmente na área
educacional), ainda goza de validação jurídico-científica no século XXI? Quer parecer
que a resposta é negativa, em especial, diante da regra do artigo 5º, § 1º, da Carta
Magna que determina que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais
têm aplicabilidade imediata.
De fato, um dos obstáculos jurídicos mais recorrentes à realização dos direitos
sociais diz respeito à aplicação na espécie da figura dos níveis de eficácia das normas
constitucionais, que admite dentro do sistema a existência de normas de eficácias
diferenciadas nem todas gozando de eficácia plena e autoaplicabilidade.
A doutrina majoritária brasileira fala em “eficácia jurídica das normas
constitucionais” a exemplo de Celso Antônio Bandeira de Melo, Maria Helena Diniz,
Celso Bastos, Alexandre de Moraes (LENZA, 2005). José Afonso da Silva (2009) é o
autor mais conhecido e divulgado e identifica 3 (três) níveis de eficácia: plena, contida e
limitada. Esta corrente doutrinária clássica teve como grande mérito renegar a existência
de normas constitucionais despidas de eficácia37.
Mesmo naqueles casos em que se está diante de normas programáticas, há que
se assegurar o mínimo de concretude às regras constitucionais que instituem direitos
fundamentais, incluídos, aqui, os direitos sociais como é o caso do Direito educacional.
37

Ilustre-se a concepção deste autor da seguinte forma: enquanto as “normas constitucionais de eficácia limitada”
demandam para produzir efeitos de uma lei integrativa infraconstitucional, e por isso têm aplicabilidade mediata
(reduzida ou diferida), as de “normas constitucionais de eficácia contida” podem sofrer restrições de ordem
infraconstitucional ou em determinadas situações excepcionais previstas constitucionalmente (estados de defesa e de
sítio, por exemplo). Com relação às normas programáticas, Bucci (2006, p. 29) aponta que para José Afonso da Silva
as normas programáticas têm eficácia jurídica imediata, direta e vinculante em alguns casos como, por exemplo: (i)
quando estabelecem um dever para o legislador ordinário, (ii) condicionam a atividade discricionária da
Administração e do Judiciário ou (iii) criam situações jurídicas subjetivas, de vantagem ou desvantagem.
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Nesse sentido, a doutrina contemporânea fala em maximização da eficácia destes
direitos por meio da vinculação dos Poderes constituídos à realização dos direitos de
caráter fundante, conforme registra Sarlet (2006, p. 280):
Em hipótese alguma o significado do art. 5º, § 1º, da CF poderá ser
reduzido ao que se atribui ao princípio da constitucionalidade, sob pena
de equiparação entre os direitos fundamentais e as demais normas
constitucionais. Neste contexto, sustentou-se acertadamente que a norma
contida no art. 5º, § 1º, da CF impõe aos órgãos estatais a tarefa de
maximizar a eficácia dos direitos fundamentais. Além disso, há que dar
razão aos que ressaltam o caráter dirigente e vinculante destas normas, no
sentido de que esta, além do objetivo de “assegurar a força vinculante dos
direitos e garantias de cunho fundamental, ou seja, objetiva tornar tais
direitos prerrogativas diretamente aplicáveis pelos Poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário, (...) investe os poderes públicos na atribuição
constitucional de promover as condições para que os direitos e garantias
fundamentais sejam reais e efetivos.

Para esse autor, enquanto as “normas constitucionais de eficácia limitada”
demandam, para produzir efeitos, uma lei integrativa infraconstitucional, e por isso têm
aplicabilidade mediata (reduzida ou diferida), as de “normas constitucionais de eficácia
contida” podem sofrer restrições de ordem infraconstitucional ou, em determinadas
situações excepcionais, previstas constitucionalmente (estados de defesa e de sítio, por
exemplo).
Mesmo que a doutrina dos níveis de eficácia das normas constitucionais seja até
hoje majoritária e dominante, não se pode negar que ela tenha sido bastante questionada
pela própria literatura jurídica. Não obstante os ataques historicamente lançados aos
direitos sociais, não se pode, diante de sua natureza de direito humano, universal e
indivisível, negar-lhes algum grau de proteção. Não podem eles, nesse sentido, ser
desvalorizados por uma exigência de regulamentação legislativa, desenvolvimento
organizacional e previsão orçamentária, ou, como apontam os estudiosos ausentarem-se
de lhes garantir o efetivo desenvolvimento, pois, como cediço, só se realizam
plenamente pela execução de políticas de governo (RIVERA, 2007).
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Há que se fazer referência aos estudos desenvolvidos por Virgílio Afonso da
Silva (2006) que se fundamentam no pressuposto da complexidade do conteúdo dos
direitos fundamentais e da sua análise de questões interrelacionadas acerca da (i)
definição daquilo que é protegido pelas normas de direitos fundamentais, (ii) da relação
entre o que é protegido e suas possíveis restrições e (iii) a fundamentação tanto do que é
protegido quanto de suas restrições.
Constrói sua teoria fundamentada em: (i) algumas distinções, como a de regras e
princípios, (ii) análise das restrições aos direitos fundamentais - em especial, na
ausência de um conteúdo essencial a priori destes direitos, ao mesmo tempo em que
reafirma a existência de um sistema de proteção a priori que tem por função não
subjugar os direitos fundamentais a meros juízos de conveniência e oportunidades
políticas, para os quais não se exige nenhuma fundamentação constitucional e (iii) a
incompatibilidade entre a classificação clássica de José Afonso da Silva (2009) e o
modelo proposto por ele (VIRGÍLIO, 2006).
O trabalho do professor Virgílio tem por base a rejeição de duas dicotomias que
integram a teoria clássica da eficácia das normas constitucionais, relativas: (i) às normas
de eficácia plena e normas de eficácia contida, quanto a não poderem (ou poderem) ser
restringidas e (ii) à distinção entre as normas que não necessitam e as que necessitam
de regulamentação ou desenvolvimento infraconstitucional (VIRGÍLIO, 2006).
Ao mesmo tempo em que aponta para a aceitação de um suporte fático amplo e
uma extensão ampla de proteção dos direitos fundamentais, indica o correspondente
aumento entre colisões de direitos fundamentais, que são razoavelmente resolvidos pela
proporcionalidade. Afirma a possibilidade de limitação de todas as normas
constitucionais, por meio da restrição ou regulamentação, e nesse sentido, por questões
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de ordem lógica, rejeita a diferenciação em normas de eficácia plena, de eficácia contida
e de eficácia limitada contida no pensamento de José Afonso da Silva. Propõe a
construção de um modelo baseado na garantia de um conteúdo essencial dos direitos
fundamentais. Nesse sentido, nos direitos garantidos por normas ditas de eficácia plena,
o conteúdo essencial do direito é idêntico ao conteúdo total, enquanto nos direitos
fundamentais garantidos por normas ditas de eficácia contida (ou restringível), diante do
silêncio (talvez eloquente) da doutrina e das dificuldades em identificar os graus de
restrição - e sua aceitabilidade (ou não)-, seria possível vislumbrar até mesmo a negação
da existência de um núcleo nestas hipóteses (VIRGÍLIO, 2006).
Virgílio (2006, p. 51) aponta para uma ruptura ao abordar de forma diferenciada
e propor, ao final, um diálogo constitucional, nos seguintes termos:
Com a ênfase, reiterada a todo instante nas exigências argumentativas que
as restrições e a proteção aos direitos fundamentais impõem a postura
mais adequada parecer ser aquela que se disponha a um desenvolvimento
e a uma proteção dos direitos fundamentais baseados nem na omissão
nem na ação isolada e irracional, mas partir de um diálogo constitucional
fundado nessas premissas de comunicação intersubjetiva entre os poderes
estatais e a comunidade

Há de se registrar que, em pleno século XXI, crescem em importância e
qualidade, no seio acadêmico, estudos (como o de Virgílio) que identificam fragilidades
no instituto da eficácia jurídica das normas constitucionais, em especial, quando trata
das normas constitucionais de eficácia limitada.
Por outro lado, também relevante para parte desta moderna corrente doutrinária,
todas as normas constitucionais têm natureza autoaplicável, por serem princípios ou
regras extraídas da Lex Mater, que gozam de hierarquia superior e força vinculante com
relação a todo o sistema jurídico-dogmático-hermenêutico, não se justificando a criação
de níveis de eficácia e graus de aplicabilidade diante de vácuo instalado pelo próprio
legislador ou pela sua simples omissão em praticar o ato legislativo integrativo.
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Outrossim, a histórica tripartição de poderes, sistematizada na obra “O Espírito
das Leis” (“L`Esprit des Lois”) de Montesquieu (1979) (e já idealizada por Aristóteles)
(MORAES, 2009), se afigura insuficiente para responder à crescente expectativa
pública de “justiça social”. A fragilidade desta concepção clássica se constata, em
primeiro lugar, quando se percebe que ao lado das funções típicas de cada Poder,
existem aquelas que são consideradas atípicas e que não haveria uma rigidez na
atribuição de funções a cada um dos poderes idealizados.
Em segundo lugar, porque a própria doutrina nem sempre enxergou, a
tripartição de poderes como uma “verdade jurídica”. Para alguns pensadores, como o
jurista francês H. Berthelélemy38, o Poder Judiciário, a rigor, executa a lei e por isso,
deste ponto de vista, não poderia ser destacado do Poder Executivo. Portanto, a
configuração tripartite não está, historicamente, imune às críticas e, no estado atual das
ciências sociais, Direito incluso, mais do que nunca merece ser repensado, remodelado.
Afinal, como acentua Odete Medauar (2009, p. 31) a complexidade políticoinstitucional em relação à época de Montesquieu se evidencia na modernidade no fato
de que muitas instituições são dificilmente enquadráveis em algum dos três clássicos
poderes, como é o caso do Ministério Público e dos Tribunais de Contas.
A inserção do Ministério Público, no âmbito da Lei Maior, como “quarto
poder”, ou quiçá o retorno do “poder moderador” como já vislumbrou Bonavides
(2003)39, nesse sentido, não é descabida. Ao contrário merece detida reflexão na medida
em que, historicamente, o Brasil já vivenciou o sistema defendido por Benjamin
Constant que preconizava a existência de um poder neutro. Bonavides (2003) afirma
38

Para Henry Berthélemy no seu Traité Élémentaire de Droit Administratif, de 1933, referenciado ao final desta
dissertação, a instituição do Poder Judiciário está mais ligada à necessidade de adequação de perfis (qualidades) ao
exercício das funções. Por exemplo, enquanto ao administrador deve ser hábil e enérgico, o juiz deve ser refletivo,
imparcial e isento de paixão (p. 20). Esta especificidade é que demandaria e justificaria a estruturação do Poder
Judiciário.
39
Paulo Bonavides no seu “Ciência Política”, cuja primeira edição data de 1967.
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que o Brasil foi o primeiro e talvez único país no mundo a fazer, como fez na Carta
Política do Império, aplicação constitucional do novo sistema. Anota ainda o jurista e
cientista político que (p. 144):
Os novos poderes são principalmente o poder partidário, o poder
“politizado” das categorias intermediárias (grupos de interesse que logo
se convertem em grupos de pressão), o poder militar, o poder burocrático,
o poder das elites científicas, etc. Essa crise sugere a necessidade de
restaurar o equilíbrio através de um poder mediador, poder neutro, que
seria menos uma corrente de interesses, como são os novos poderes acima
mencionados do que uma instituição “desinteressada”, volvida
unicamente para as superiores motivações de ordem geral, capaz de uma
arbitragem serena toda vez que as competições políticas pusessem em
perigo o fundamento das instituições.

No mesmo diapasão, o clássico sistema de “freios e contrapesos” (checks and
balances, do Direito anglo-saxônico), no paradigma hoje estabelecido, não responde às
demandas sociais postas e precisa ser redesenhado, especialmente, no que toca ao papel
que o Ministério Público (e o Poder Judiciário) desempenham na tormentosa seara da
concretização das políticas públicas.
As políticas públicas estão sujeitas ao controle judicial, inclusive e talvez
principalmente, no que tange à sua constitucionalidade preventiva, já que segundo a
teoria do núcleo essencial do direito fundamental a Administração Pública não pode
solapar o “núcleo duro”, mínimo essencial extraído do direito fundamental e, por isso
mesmo, e, para observância do princípio da máxima efetividade das normas
constitucionais, há que se viabilizar o seu controle de molde a que ele se restrinja ao
espaço legítimo de discricionariedade.
A atuação do Parquet como órgão político não pode jamais ser descartada.
Afinal, os seus membros são agentes políticos e, como visto, lidam com tal questão o
tempo todo, sob a ótica da promoção da justiça. Por isso é que, dentre outras coisas,
necessário se faz promover a educação jurídica da população para que o Ministério
Público possa ser compreendido em sua concepção mais elevada. Nesse sentido há
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muito já propugnava, de forma visionária, Roberto Lyra (1932, p. 81):
Nós precisamos criar, também, essa mentalidade coletiva. Só assim
reuniremos os meios que assegurem a exeqüibilidade das leis justas. Com
a educação jurídica do povo e a vigilância de sua soberania, assim
esclarecida, contra o arbítrio do Estado e a irresponsabilidade do Poder,
ter-se-á servido, sobretudo à eficiência da missão política do Ministério
Público.

3.2 - Administração Pública contemporânea brasileira
No modelo de gestão pública contemporâneo brasileiro, convivem traços
identificadores dos quatro momentos histórico-didáticos identificados pelos estudiosos
da Administração Pública, a saber:

patrimonialista, burocrático, gerencial e pós-

gerencial. Este último, também conhecido como societal, alternativo, participativo ou
deliberativo ainda se encontra em construção teórico-pragmática e tem no instituto da
democracia participativa constitucional seu elemento essencial.
Afastada a uniformidade de modelagem40 e o purismo teórico, é possível se
identificar a preponderância de elementos do modelo burocrático de gestão na
Administração Pública pátria (BRESSER-PEREIRA, 2003), fato que não afasta a
convivência paralela, dentro do sistema, de manifestações sócio-jurídico-políticas das
outras três modelagens, mesmo que rarefeitas.
Padece este modelo multifacetado de gestão adotado na Administração Pública
brasileira de ineficácia social, quer pela ausência, quer pela inadequada prestação de
serviços públicos básicos à população. Em um tal quadro a realização do bem comum,
da justiça social41 e a inclusão cidadã se tornam objetivos cada vez mais distantes de ser

40

A doutrina jurídica já trabalha com modelos sob óticas específicas. Bruno Miragem (2001) trata do modelo
gerencial além de outros como o de “abertura da Administração Pública” e de “cooperação entre entes estatais”.
41
Para Paulo Nader (2009, p. 112), a finalidade da justiça social consiste na proteção aos mais pobres e aos
desamparados, mediante a adoção de critérios que favoreçam uma repartição mais equilibrada das riquezas e
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atingidos. Nessa mesma linha, o abuso do poder econômico e político, ocasionado pelo
vácuo instalado ou pela ineficiência estatal, gera a institucionalização da violência,
discriminação, marginalização, alienação e vulneração de parcelas relevantes da
população (grupos sociais).
A burocracia, em uma abordagem de sua tipologia ideal, se assenta em uma
distribuição horizontal e vertical das funções administrativas do Estado, segundo
organogramas e esquemas previamente definidos de competências e tem na
coordenação e no controle as funções primordiais para garantia do seu adequado
funcionamento.
Ocorre que a distribuição universal de todas as funções do Estado gera a
primeira das grandes críticas à burocracia: o risco das tarefas públicas não programadas
serem negligenciadas. Aliado a isto, a inerente falta de flexibilidade da burocracia
diante das necessidades sociais voláteis e cambiantes gera a obsolescência da sua
estrutura que para ser eficiente depende de uma coordenação e um controle efetivos,
nem sempre possíveis de serem concretizados, fato que gera seu “aspecto retrógrado”,
além de frustrar as justas expectativas do corpo social.
A problematização da burocracia estende-se ao campo da teoria organizacional,
ligada à Administração de Empresas. Nela se encerram críticas ainda mais contundentes
ao modelo burocrático, como já se registrou. Neste momento cabe ressaltar que essa
literatura é unânime em identificar a burocracia como modelo de gestão,
preponderantemente, adotado pelo setor público mundo afora, não sendo uma
peculiaridade do sistema pátrio (CHIAVENATO, 2009).
Mesmo aqueles que enxergam a burocracia como tipo ideal para o adequado
funcionamento estatal, como é o caso de Reinhold Zippelius (1997), não poupam
prestações adequadas de serviços públicos. Por sua vez, por bem comum entende-se um acervo de bens, criado pelo
esforço e a participação ativa dos membros de uma coletividade e cuja missão é ajudar os indivíduos que dele
necessitam para a realização de seus fins existenciais (NADER, 2009, p. 113).
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críticas ao modelo. Para o professor de Teoria Geral do Estado e Filosofia do Direito da
Universidade Erlangen-Nürnberg (ZIPPELIUS, 1997), existiria uma diferença crucial
entre estrutura burocrática e estilo burocrático de administração. Enquanto a estrutura
burocrática aponta para uma racionalização do aparato estatal como um todo, a
ambivalência do estilo burocrático peca pela fragmentação excessiva que dispersa o
sentido de responsabilidade global do Estado e propicia a morosidade e os
automatismos perigosos, além de retirar a suposta neutralidade no desempenho das
funções estatais pelo servidor burocrático. Nesse sentido, afirma (p. 487- 492):
Foi precisamente a proliferação cancerosa das burocracias, associada a um
excesso de regulações, previdência e intervenções estatais, que fez com
que entrasse na consciência colectiva que a assistência e tutela excessivas
pelo Estado, mesmo quando se realizam em moldes do Estado de Direito,
restringem a liberdade (§§ 31 I, 35 IV). O seu crescente peso no jogo das
forças estatais conduziu também inevitavelmente a uma politização das
burocracias de um modo tal que contradiz a sua função neutral. Tudo isto
levou a que um dos imperativos políticos mais prementes dos nossos
tempos consista em desbastar as burocracias e limitar novamente a sua
acção a uma medida razoável.

Como decorrência da expansão da democracia, do domínio capitalista, da maior
diferenciação entre mercado, sociedade e Estado, estruturou-se no país o modelo
burocrático com o escopo de superar o modelo patrimonialista de Administração
Pública, vigente no Brasil nos períodos colonial, imperial e boa parte do período
republicano – do século XVI até o início do século XX.
Inúmeros são os estudos críticos da burocracia, mas há alguns textos clássicos
como aqueles de Maurício Tragtengberg, em especial, o seu “Burocracia e Ideologia” de
1973, que merece registro por, entre outras coisas, trazer à tona a fragilidade da
neutralidade axiológica levada a efeito por Max Weber nos estudos acerca da
burocracia, em especial, por exacerbar a “neutralidade do sujeito observador” no
processo e término da pesquisa, como sendo aquele que tem seu processo de ação
guiado apenas pela razão, sem considerações acerca das imbricações ideológicas para o
próprio indivíduo-observador. Por isso, Tragtenberg (1992, p. 205) registra que:
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A neutralidade axiológica defendida por Weber – embora reconheça a
valoração no início do processo de pesquisa – e patente no universo niilista,
refere-se a valores de conteúdo, onde o individualismo emerge interligado a
valores formais, liberdade, igualdade, tolerância e justiça. Sendo
moralmente neutro, permite que os valores sejam transformados em valores
inteiramente opostos à ditadura, à intolerância, à discriminação racial ou
social. (...) Representa, contudo, um momento historicamente definido do
processo da industrialização extensiva e mecanizada que realiza o
aproveitamento capitalista da aplicação da ciência como resultado, na
forma de tecnologia autonomizada no plano das representações ideológicas.

Enxerga-se, contudo, na adoção do modelo burocrático, um avanço significativo
no sentido de superação do modelo patrimonialista brasileiro, que foi historicamente
facilitado pelo coronelismo e pela consequente fraudulência do processo eleitoral em
uma República de poucos privilegiados e inúmeros perseguidos (ROCHA, 1997), o que
acabou por tornar a organização governamental mais um patrimônio a ser explorado do
que uma estrutura funcional a serviço do interesse público.
O patrimonialismo brasileiro tem seus antecedentes históricos mais remotos em
Portugal medieval, fato que, particularmente, facilitou o processo de unificação desta
nação, bem como propiciou o expansionismo ultramarino. Divergia a “nação lusitana”
de seus contemporâneos europeus que possuíam características administrativas ditadas
pelo modelo feudal, descentralizado por excelência. Nesse sentido, confira-se a lição de
Faoro (2001, p. 347):
Estado patrimonial, portanto, e não feudal, o de Portugal medievo. Estado
patrimonial já com direção pré-traçada, afeiçoado pelo direito romano,
bebido na tradição e nas fontes eclesiásticas, renovado com os juristas
filhos da Escola de Bolonha. A velha lição de Maquiavel, que reconhece
dois tipos de principado, o feudal e o patrimonial, visto, o último, nas suas
relações com o quadro administrativo, não perdeu o relevo e a
significação. Na monarquia patrimonial, o rei se eleva sobre todos os
súditos, senhor da riqueza patrimonial, dono do comércio – o reino tem
um dominus, um titular da riqueza eminente e perpétua, capaz de gerir as
maiores propriedades do país, dirigir o comércio, conduzir a economia
como se fosse empresa sua. O sistema patrimonial, ao contrário dos
direitos, privilégios e obrigações fixamente determinados do feudalismo,
prende os servidores numa rede patriarcal, na qual eles representam a
extensão da casa do soberano. (...)
Guerra, quadro administrativo, comércio, a supremacia do príncipe –
quatro elementos da moldura do mundo social e político de Portugal.
Dentro do quadro, há um drama que precipitará a emergência de uma
estrutura permanente, viva no Brasil, fixada na queda de uma dinastia,
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consolidada numa batalha, amadurecida com a expedição de Ceuta (1415).

O patrimonialismo se fundamenta na falta de distinção entre res publica (“coisa
pública”) e res principis (“coisa do príncipe”), figurando o Estado como mero apêndice
do “poder do soberano”. Os cargos públicos neste modelo são preenchidos de forma
aleatória ou arbitrária, sem a observância de regras claras. Sobre este tema Max Weber
(2004, p. 253), em obra-referência, “Economia e Sociedade”, assevera:
A estereotipagem e apropriação monopolizadora dos poderes oficiais
pelos detentores, como companheiros jurídicos, cria o tipo “estamental”
do patrimonialismo. (…) Ao cargo patrimonial falta sobretudo a distinção
burocrática entre a a esfera “privada” e a “oficial”. Pois também a
administração política é tratada como assunto meramente pessoal do
senhor, e a propriedade e o exercício de seu poder político, como parte
integrante de seu patrimônio pessoal, aproveitável em forma de tributos e
emolumentos. A forma em que ele exerce o poder é, portanto, objeto de
seu livre-arbítrio, desde que a santidade da tradição, que interfere por toda
parte, não lhe imponha limites mais ou menos firmes ou elásticos.

No Brasil, a própria ideia de “cordialidade”, contida em “Raízes do Brasil”, obra
de um dos maiores estudiosos do pensamento político brasileiro, Sérgio Buarque de
Holanda, está intimamente ligada ao modelo de gestão patrimonialista típico dos
momentos inaugurais da história do país e objeto de “enfrentamento” acadêmico pelo
modelo burocrático-weberiano. Para Holanda, o homem cordial é avesso à
impessoalidade, fato que constitui entrave histórico à transparência e manutenção da
equidistância nas relações com o Estado. Nesse panorama, segundo Weffort (2006, p.
283):
Um dos aspectos interessantes de Raízes do Brasil é a idéia da
“cordialidade”, ou do homem cordial, expressão com a qual o autor
pretendia, à maneira de Max Weber, caracterizar a típica afetividade da
cultura e da sociedade brasileiras. A cordialidade tradicional – que diria
respeito ao coração, à emoção, ao afeto – tornaria difícil conceber a
moderna impessoalidade das relações sociais, em especial das funções
públicas, das leis e, por conseqüência, do Estado

Originariamente destinada a combater a corrupção e o nepotismo, herança da
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visão patrimonialista, pode-se afirmar que a burocracia brasileira fomentou estes dois
males que, desde o seu gérmen (ab ovo), propunha combater. Tanto é assim que todos
os consectários do patrimonialismo remanescem na gestão pública brasileira, como,
aliás, já constatou, em sede doutrinária, a ministra do Supremo Tribunal Federal,
Carmem Lúcia Antunes Rocha (1997, p. 231):
O patrimonialismo na gestão da coisa pública; o personalismo na
Administração Pública; o mandonismo na prática dos governos; o
familiarismo no provimento dos cargos que teriam que ser públicos (e o
são na nomenclatura legal), mas que são particularmente, fraternal ou
amistosamente, guardados; todos os fatores, enfim, que tornam a res que
deveria ser pública, tão pouco do povo substancialmente, impessoalmente,
respeitosamente tratado, ainda estão presentes na prática administrativa
brasileira.

Corrobora tal assertiva, outrossim, a necessidade de “recente” intervenção
judicial, em 21 de agosto de 2008, para, em observância ao princípio constitucional da
moralidade administrativa (art. 37, caput, CF), lançar mão de derradeira tentativa de
banir o nepotismo do serviço público nacional: a edição, pelo e. Supremo Tribunal
Federal, da Súmula Vinculante - nº 13. O enunciado da referida Súmula se encontra
assim redigido:
A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau inclusive, da autoridade nomeante ou
de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo em comissão de
direção, chefia ou assessoramento ou, ainda, de função gratificada na
administração pública em qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante
designações recíprocas, viola a Constituição

As sucessivas “Reformas Administrativas” do aparelho estatal brasileiro,
algumas meramente formais – como a de 1936, instituída na vigência da Constituição
de 1934 e, outras que promoveram, mesmo que principiologicamente, inovações na
gestão da coisa pública – reforma de 1967 e aquela introduzida pela Emenda
Constitucional de n. 19/98, não acarretaram no mundo dos fatos a desejada moralização
e modernização da máquina estatal, afastando a Administração Pública brasileira do
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desiderato maior de promoção do “Bem Comum”, para citar a terminologia clássica
adotada por Hely Lopes Meirelles (1997).
O chamado modelo gerencial (ou empreendedor) não tem contornos bem
definidos na gestão pública nacional até os dias de hoje, sendo possível identificar
manifestações

isoladas

convivendo

com

as

demais

modelagens,

agregando

características assistemáticas à Administração Pública pátria, por meio da ausência do
desejável atributo da coerência interna. Note-se que o gerencialismo, em sede de
estudos de gestão pública, é alvo de severas críticas na literatura, principalmente, por
não ter sido bem-sucedido na abordagem da dimensão sociopolítica e por colocar de
lado a democratização do Estado brasileiro, privilegiando as suas características
centralizadoras e autoritárias.
Há, inclusive, pesquisas recentes em gestão pública, como as de Edson Ronaldo
Nascimento (2006) que, analisando os objetivos propostos pela reforma gerencialista e
os resultados práticos obtidos, quase sempre voltados para a busca do ajuste fiscal,
concluiu que:
Houve muitas iniciativas em relação à contenção de gastos com pessoal enumeradas
no texto, aí incluídas as demissões, voluntárias ou não. Ao final, não há como evitar a
impressão de que sob a retórica de mudanças mais substantivas quanto ao modo d
atuação do Estado , que de um “elefante pesado e balofo” se transformaria em um
“tigre ágil”, segundo as palavras do ex-ministro Bresser Pereira (1996), o que ocorreu
efetivamente foi uma política de enxugamento da máquina do Estado, com a
diminuição do quantitativo de servidores civis, além de restrições dos direitos dos
que permaneceram na ativa. Quaisquer outros propósitos parecem estar orientados
pelo objetivo maior de busca do ajuste fiscal, com vistas ao equilíbrio
macroeconômico, o que parece estar guiando as ações do governo, no qual tem
predominado as opções que privilegiam a ordem econômica, à qual estão
subordinadas as decisões

A implantação da visão empreendedora no setor público se arrasta desde 1995,
com alterações delineadas pelo Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado MARE, e tem como objetivo a busca da reorientação da ação estatal em direção à
qualidade dos serviços prestados ao cidadão (SANTOS, 2003). A abordagem
gerencialista (conhecida como “nova administração pública” e, até certo ponto, ligada
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ao “movimento reinventando o governo”) tem buscado a transferência da lógica, valores
e práticas da administração de empresas para o setor público e tem suas bases teóricas
no pensamento neoliberal e na teoria da escolha pública. Daí porque também é
conhecida como modelo (ou abordagem) empreendedor(a).
O neoliberalismo tem seus antecedentes históricos remotos nas teorias do
economista britânico Adam Smith, pai do liberalismo econômico, segundo o qual as
funções do Estado limitar-se-iam a três: i) manutenção da segurança interna e externa,
ii) garantia do cumprimento dos contratos e iii) prestação de serviços essenciais de
utilidade pública. O Estado interviria o mínimo possível nas relações econômicas,
permitindo uma autorregulação e adaptação naturalmente ocasionada pela própria
dinâmica liberalizada da economia (laissez faire, laissez passez).
As teorias de Smith foram revisadas ao longo da história, em primeiro lugar, por
John Maynard Keynes que teve impacto pragmático na confecção do New Deal
promovido pelo então presidente estadunidense Theodore Roosevelt, diante do caos
econômico ocasionador do desequilíbrio financeiro e do crash da Bolsa de Nova Iorque,
bem como pelas experiências realizadas pelos governos europeus no pós-guerra.
Apregoava o economista, em análise macroeconômica, a necessidade da intervenção
estatal e de aumento dos gastos governamentais, ligados, portanto, à promoção do bemestar social.
Por sua vez, a chamada Escola de Chicago inaugurou uma corrente de
pensamento diferenciada que estabeleceu uma abordagem empírica para o
neoliberalismo: o monetarismo. Segundo esta concepção, os governos deveriam
abandonar as medidas keynesianas e adotar o controle monetário para evitar a inflação e
a recessão econômica. Um dos seus expoentes, Milton Friedman, recupera as teorias
neoclássicas e critica ferozmente as políticas de subsídios, os incentivos fiscais e
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registra os inconvenientes dos programas securitários relativos à saúde, seguridade
social e à assistência social, por interferir demasiadamente nas opções individuais.
Paralelamente à Escola de Chicago, os teóricos da escola pública, que
trabalhavam diretamente a questão da gestão pública (e menos da política econômica
propriamente dita) se incumbiram de elaborar críticas à burocracia. Para alguns
pensadores, como Niskaken, a escassez de competição e de orientação para o lucro
impediria que os burocratas usassem eficientemente as informações para a solução dos
problemas administrativos. Surgiu, então, a ideia de remoção da burocracia pública da
prestação de serviços públicos, que poderiam ser mais bem realizados pela iniciativa
privada, em condições de livre-mercado. Tal abordagem justifica, teoricamente, as
privatizações, terceirizações e criação de agências executivas típicas do modelo
gerencialista (PAULA, 2005).
O gerencialismo na administração pública teve grande repercussão na década de
1980, especialmente, nos governos britânico (Margaret Tatcher e John Major) e
estadunidense (Ronald Reagan e George Bush - “o pai”) e foi propiciado pelo
alinhamento entre a prática de tais políticos aos chamados think tanks vigentes à época,
além da crise do fordismo, modelo que conectava, até então, a produção e o consumo
por meio da garantia da acumulação capitalista e da utilização de máquinas, e da socialdemocracia (welfare state), base do modelo intervencionista estatal que foi questionada
pelos neoliberais (PAULA, 2005).
Surge, então, uma nova cultura gerencial que apregoa um modelo pós-fordista de
trabalho e produção e que defende o enxugamento das empresas, o crescimento das
pequenas unidades produtivas e formatação de contratos flexíveis de trabalho. Surgem,
paralelamente, as chamadas panaceias apregoadas pelos “gurus” da administração e que
se apresentam como solução para os problemas de produção, sem maior
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comprometimento com os aspectos metodológicos e teóricos, como a “reengenharia” e a
“qualidade total”. A nova cultura gerencial no setor público se apoiava a partir de 1987,
em grande parte, no discurso de Young de defesa do empreendedorismo como um
aspecto desejável e natural da personalidade humana e da ideia de que o
empreendedorismo comunitário poderia substituir as provisões sociais do welfare state
por iniciativas não lucrativas e de livre-mercado (PAULA, 2005).
A descentralização das atividades estatais, principalmente no modelo britânico,
por meio da criação de agências executivas e da terceirização de serviços públicos
favoreceu a formulação de políticas governamentais pelas agências executivas e os
terceiros contratados, dependendo da natureza do serviço público prestado (essencial ou
não essencial). Ao mesmo tempo o novo modelo procedeu à privatização stricto sensu
de áreas econômicas que até então eram consideradas estratégicas, como o setor do
carvão e o do transporte aéreo, bem como a flexibilização das relações trabalhistas.
Nesse contexto, Paula (2005) elenca as principais características da nova
administração pública no Brasil: i) descentralização do aparelho do Estado que separou
as atividades de planejamento e execução do governo e transformou as políticas
públicas em monopólio dos ministérios e secretarias de estado; ii) privatização das
estatais; iii) terceirização dos serviços públicos; iv) regulação estatal das atividades
públicas conduzidas pelo setor privado, e v) uso de ideias e ferramentas gerenciais
advindas do setor privado. Além destas, elencamos como traço característico do
gerencialismo o chamado ajuste fiscal que teve, no Brasil, seu marco relevante com a
edição da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal), e que, apesar de algumas inconstitucionalidades apontadas pelos juristas
(SIRAQUE, 2005), trouxe inovações interessantes para o modus operandi do
administrador público no país.
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As práticas da nova administração pública se espalharam pelo mundo,
especialmente, em países de origem anglo-saxônica, como a Austrália e a Nova
Zelândia, valendo aqui registrar a experiência desse país com outra ferramenta gerencial
conhecida como accountability, com razoável sucesso e, outrossim, repercussão
acadêmica (CAMPOS, 1990; MATIAS-PEREIRA, 2008).
Além da influência neoliberal e da teoria da escolha pública propiciaram a
reforma do Estado no Brasil, na década de 1990, a crise do nacionaldesenvolvimentismo e a ascensão do desenvolvimento dependente e associado, além da
influência direta de organismos financeiros internacionais (FMI, BID e BIRD) por meio
do Consenso de Washington, conclusão extraída de uma reunião realizada na capital dos
Estados Unidos da América onde, por meio da avaliação das medidas econômicas
realizadas em países como o México e Chile, entendeu-se pela procedência das
reformas estatais voltadas para o mercado. Foi no governo Collor que teve início a
adesão brasileira às recomendações “consensuais” para a crise latino-americana
elaboradas pelos organismos internacionais supramencionados, alguns economistas e
representantes do governo estadunidense.
Como marco legal desse processo, tem-se a promulgação da Emenda
Constitucional nº 19 que teve como base os estudos desenvolvidos por Luis Carlos
Bresser-Pereira, que à época era ministro da Administração e da Reforma do Estado
(MARE). O principal responsável pela reforma consolidou boa parte de seus
posicionamentos na obra Reforma do Estado para a Cidadania (1998) sendo que ela
possuiria três dimensões: a institucional, a cultural e a gestão. Segundo o ilustre
professor, as atividades estatais englobariam dois tipos básicos: i) atividades exclusivas
do Estado como legislar, regular, fiscalizar, fomentar e formular políticas públicas, que
pertenceriam ao núcleo estratégico do Estado composto pela Presidência da República e
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os Ministérios, sendo realizadas pelas secretarias formuladoras de políticas públicas,
agências executivas e agências reguladoras e ii) atividades não exclusivas do Estado que
englobariam atividades de caráter competitivo, auxiliares e de apoio, incluindo entre
elas serviços sociais (saúde, educação, assistência social) e científicos, que seriam
prestados tanto pela iniciativa privada quanto pelas organizações sociais. Por sua vez, as
atividades reputadas como auxiliares, como limpeza, transporte, manutenção e serviços
técnicos, seriam submetidas à licitação pública e terceirizadas.
Nesse contexto, as atividades exclusivas do Estado seriam desempenhadas pelas
agências executivas que seriam autarquias e fundações públicas assim qualificadas por
gozarem de um regime jurídico especial previsto nos Decretos nº 2.487 e 2.488, ambos
de 2 de fevereiro de 1998, e que dependeriam da celebração de contrato com o
Ministério Supervisor a que a entidade se achasse vinculada e da elaboração de plano
estratégico de reestruturação e desenvolvimento institucional, voltado para a melhoria
da qualidade de gestão e para a redução de custos. A Emenda Constitucional n° 19/1998
também viabilizou a hipótese de esses contratos serem celebrados no âmbito da própria
Administração direta, entre dirigentes de órgãos integrantes da mesma pessoa jurídica.
O fim último dos contratos de gestão seria a eficiência, princípio insculpido no
artigo 37, caput da Carta Maior. O ajuste deveria conter, no mínimo: i) a forma como a
autonomia será exercida, ii) as metas a serem cumpridas pelo órgão ou entidade no
prazo estabelecido no contrato e iii) o controle do resultado. Entrementes, a doutrina
aponta fragilidade jurídica neste instituto quando celebrado com órgão da
Administração direta, na medida em que um contrato pressupõe acordo de vontades
entre pessoas dotadas de capacidade (titularidade de obrigações e direitos) o que é
inviável em se tratando de órgão da Administração direta que não é dotado de
personalidade jurídica, mas atua em nome da pessoa jurídica em que está integrado, o
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que acarreta contratação entre dois signatários que representam a mesma pessoa
jurídica, e que, por razões óbvias não podem ter interesses contrapostos defendidos por
órgãos diversos. Da mesma forma, a hipótese de contrato de gestão firmado entre
Administração indireta e Poder Público carece de característica geral dos contratos, qual
seja, a existência de interesses opostos e contraditórios, não se podendo conceber
diversidade ontológica de interesses entre administração direta e indireta (DI PIETRO,
1999).
Outra figura criada pela Emenda Constitucional nº 19/1998 são as agências
reguladoras, que têm como finalidade a regulação e o controle das atividades
transferidas ao particular pelo Estado, por meio de concessão, permissão e autorização
de serviço público, e integram a administração indireta sob a forma de autarquias
especiais, vinculadas ao Ministério que corresponda à respectiva área de atuação, sendo
que sua criação deve ser feita por meio de lei específica. A doutrina aponta que tais
pessoas jurídicas, em que pese fazerem parte da administração indireta e estarem
vinculadas a um ministério, gozam de independência funcional e financeira (PAES,
2006). São agências reguladoras, por exemplo, a Agência Nacional do Petróleo (ANP),
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) e Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL).
No campo das atividades não exclusivas do Estado, a terceirização das
atividades auxiliares ou de apoio, como mencionado, se baseia nas regras relativas à
licitação. Por outro lado para as atividades de caráter competitivo, ou seja, aquelas que
poderiam ser prestadas tanto pelo setor público, quanto pelo privado, surgiu uma nova
figura denominada organizações sociais (OSs).
Segundo Paes (2006, p. 452):
As organizações sociais objetivam ser um modelo de parceria entre o
Estado e a sociedade, mas não constituem uma nova pessoa jurídica;
inserem-se no âmbito das pessoas jurídicas já existentes sob a forma de
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fundações, associações civis e sociedades civis, todas sem fins lucrativos.
Portanto, elas estão fora da Administração Pública, pois são pessoas
jurídicas de direito privado. (...)
Qualificada como Organização Social, a entidade-fundação, associação
ou sociedade estará habilitada a receber recursos financeiros e a
administrar bens e equipamentos, e pessoal do Estado. Em contrapartida,
para a formação dessa parceria, a OS se obriga a firmar um contrato de
gestão com o Poder Público, por meio do qual serão acordadas metas de
desempenho que assegurem a qualidade e a efetividade dos serviços
prestados ao público.

As organizações sociais são fruto da Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, que
além de ser omissa em alguns pontos como, por exemplo, quando deixa de incluir entre
os requisitos listados no seu art. 2º a impossibilidade de atuação das OSs em atividades
estranhas ao seu estatuto e às referidas no art. 1º do mesmo diploma legal (PAES,
2006), é considerada por boa parte da doutrina como total ou parcialmente
inconstitucional, como se exporá adiante.
Vale registrar, outrossim, que a Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999,
disciplinou as denominadas Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público
(OSCIPs) que são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que compõem
o Terceiro Setor e, assim como as OSs, dependem de uma qualificação pelo poder
público com quem se relaciona por meio da parceria (intrumentalizado pelo chamado
“termo de parceria”), estabelecendo um vínculo jurídico de cooperação. As OSCIPs,
segundo determina o artigo 3º, do mencionado diploma legal, devem atender ao
princípio da universalização dos serviços e apresentar em suas finalidades ou objetivos
estatutários: I) a promoção da assistência social, II) promoção da cultura, III) defesa e
conservação do patrimônio histórico e artístico, IV) promoção gratuita da educação e da
saúde, observando-se a forma complementar de sua participação, nos termos da lei, V)
promoção da segurança alimentar e nutricional, VI) defesa, preservação e conservação
do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável VII) promoção do
voluntariado, VIII) promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à
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pobreza; IX) experimentação, não lucrativa, de novos modelos socioprodutivos e de
sistema alternativos de produção, comércio, emprego e crédito, X)

promoção de

direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica gratuita de
interesse suplementar, XI)

promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos

humanos, da democracia e de outros valores universais e XII) estudos e pesquisas,
desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e
conhecimentos técnicos e científicos.
Com as OSCIPs, criou-se mais uma figura na Administração Pública com
regramentos próprios e com gerenciamento de verbas públicas repassadas à pessoa
jurídica de direito privado, e que, mais uma vez, interagiam em um sistema já
fragmentário e de difícil e onerosa fiscalização e controle (PAULA, 2005). Mesmo que
bem intencionada, no plano do dever ser, e com relevantes casos de “sucesso”,
atendimento dos requisitos e cumprimento de seus deveres legais, inúmeros têm sido os
questionamentos judiciais partindo do órgão do Ministério Público, com a propositura
dos mais diversos tipos de ações para combater a perpetração da ilegalidade na
Administração Pública, buscando a responsabilização penal, civil e de improbidade por
desvios e malversação de verbas públicas. 42

42

Cite-se como exemplo de fraude perpetrada no âmbito do Poder Público, no ente federado Distrito Federal, o
conhecido “caso” do Instituto Candango de Solidariedade (ICS), onde, dentre outras coisas o Ministério Público do
Distrito Federal, Ministério Público de Contas do Distrito Federal, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério
Público Federal constataram violação à legislação afeta às licitações (Lei n. 8666-93) e à própria qualificação do ICS
como Organização Social, em detrimento do patrimônio público. A decisão proferida pelo Superior Tribunal de
Justiça abaixo transcrita ilustra parcialmente a problemática trazida por esta nova organização instituída pela reforma
gerencialista (Recurso Especial n. 885.523 – DF (2006-0149013-7) Recorrente: Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios, Recorrido: Distrito Federal, Relator: ministro Castro Meira). A decisão seguiu assim ementada:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE GESTÃO. VIOLAÇÕES DOS ARTS. 1 DA LEI
N. 1.533;51, 301, PARS. 1 A 3 DO CPC E 24, INCISO XXIV DA LEI N.8.666;93. OCORRÊNCIA DE
LITISPENDÊNCIA. IRREGULARIDADES
NA QUALIFICAÇÃO DO INSTITUTO CANDANGO DE
SOLIDARIEDADE COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL. DESOBEDIÊNCIA A DETERMINAÇÕES DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL NO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO. NÃO
OCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DE SEGURAÇA EM AÇÃO MANDAMENTAL.
DESRESPEITO À LEI DE LICITAÇÕES.
1. Configurada a litispendência (ofensa ao art. 301, par. 1 ao 3 do CPC), visto serem as mesmas partes (o ICS e o
Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF), o mesmo pedido (desconstituição de decisões do TCDF) e a mesma
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causa de pedir (qualificação do ICS como organização social, prevista na Lei Distrital n.2.415;99). Violação que se
constata, pois todas as decisões do CDF hostilizadas no writ n.2003.00.2.009144-8 e 2003.00.2.011424-6 versam
sobre o mesmo objeto.
2. Descumprimento, pelo Instituto Candango de Solidariedade, dos requisitos legais insculpidos no art. 24, XXIV, da
Lei n.8.666-93, que prevê dispensa de licitação “para a celebração de contratos de prestação de serviços com as
organizações sociais, qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo, para atividades contempladas no
contrato de gestão”.
3. Não ocorre direito líquido e certo que justifique a concessão da segurança. Conquanto o pedido no mandamus
fosse a desconstituição de decisões supostamente ilegais, na verdade, o que se objetivava era o afastamento da
fiscalização realizada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal sobre os contratos administrativos. Almejou-se o
inexistente direito líquido e certo de não ser fiscalizado, obrigação à qual nenhum ente se pode furtar.
4. Recursos especiais providos.”;
Por sua vez, a celebração de Termo de Parceria com a Fundação Zerbini deu ensejo a pelo menos uma ação civil
pública de controle, por nós proposta quando de passagem pela Promotoria de Defesa da Saúde (PROSUS)(Processo
nº 2005.01.1.033980-0, distribuída à Oitava Vara de Fazenda Pública) onde se obteve provimento jurisdicional
liminar e final favorável na primeira instância, em grande parte confirmada na segunda instância, conforme decisão
que seguiu assim ementada (Apelação Cível - Remessa Ex-Offício 20050110339800APC Primeira Turma Cível,
Apelante: Distrito Federal, Apelado: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Relator: des. Nívio Geraldo
Gonçalves, Acórdão n. 295.937):
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISTRITO
FEDERAL. FUNDAÇÃO ZERBINI. TERMO DE PARCERIA. NULIDADE. POSTERIOR CELEBRAÇÃO DE
CONVÊNIO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSECUÇÃO DO
PROGRAMA FAMÍLIA SAUDÁVEL. REPASSE CONSIDERÁVEL DE RECURSOS PÚBLICOS. CONCURSO
DE PROJETOS. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I - Em que pese ter sido celebrado Convênio depois de finalizado o Termo de Parceria, não há como falar em perda
superveniente do interesse de agir, que dê azo à extinção do feito com fulcro no art. 267, inc. IV, do CPC, uma vez
que o objeto principal da lide é a declaração da nulidade do Termo de Parceria precedente, desde o seu início, a surtir,
portanto, efeitos pretéritos à celebração do Convênio.
II - À luz da Constituição Federal, não se pode conceber que organizações não lucrativas, que venham a assumir,
temporariamente, a qualificação de OSCIP, estejam livremente autorizadas a receber considerável repasse de recursos
públicos, sem se submeterem a qualquer procedimento licitatório.
III - Conquanto o caput do art. 23 do Decreto nº 3.100/99 preveja que “poderá” a escolha da Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público, para a celebração do Termo de Parceria, ser feita por meio de publicação de
edital de concursos de projetos pelo órgão estatal parceiro para obtenção de bens e serviços e para a realização de
atividades, eventos, consultorias, cooperação técnica e assessoria, traduzindo, a princípio, a ideia de conveniência e
oportunidade, em verdade, diante do motivo de relevante interesse social que enseja a celebração do Termo de
Parceria, não há mera faculdade atribuída ao Administrador, mas sim o dever de se proceder ao processo seletivo.
IV - Em honra ao princípio constitucional da impessoalidade, que rege a Administração Pública, existindo a previsão
de repasses vultosos de recursos públicos para o fomento de serviço de interesse social, afigura-se imprescindível a
realização de concurso de projetos que legitime o Poder Público a celebrar Termo de Parceria com Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público.
V - Não cabe ao Poder Judiciário determinar quando deve a Administração realizar a consecução de políticas
públicas, cabendo-lhe, tão-somente, manifestar-se quanto ao aspecto da ocorrência de ilegalidade ou de abuso de
poder.” A parte final da jurisprudência será bastante questionada conforme registraremos ao longo do nosso trabalho.
Vale ainda registrar a repulsa exercida judicialmente aos atos inconstitucionais e ilegais perpetrados pelo ICS por
meio de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho que enxergou o merchandage
(intermediação de mão de obra por pessoa interposta) como uma prática ilegal dentro da Administração Pública do
Distrito Federal, onde por meio da simulação se lança mão de expediente fraudulento para a contratação de mão-deobra, sem a observação da regra vinculante do concurso público (art. 37, inciso II, CF). Segue ementa da decisão
proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (Acórdão, 1ª Turma, TRT 01293-2005-020-10-00-5,
Recurso Ordinário, 2006):
“ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MERCHANDAGE. ILEGALIDADE. A prática do merchandage (intermediação de
mão de obra por pessoa interposta) no âmbito da Administração Pública é ilícita, seja para a prestação de atividadefim ou atividade-meio. Ressalvam-se, apenas, o trabalho temporário e os serviços em atividades-meio sem
pessoalidade e subordinação (Súmula 331 do TST). O contrato de trabalho é negócio jurídico bilateral apto a produzir
os efeitos previstos em lei e os acordados pelas partes. Trata-se de instituto jurídico objeto de intensa normatização,
em especial no plano constitucional. Entretanto, instituto de tal envergadura não pode ser instrumento de fraude, de
precarização do trabalho humano e de sonegação fiscal. No caso vertente, os contratos de trabalho discutidos foram
utilizados como instrumentos de uma simulação. Utilizou-se a exterioridade de um instrumento lícito para a
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Boa parte da literatura da Administração Pública aponta para críticas ao modelo
gerencial e suas figuras centrais (agências executivas, agências reguladoras e
organizações sociais), apontando em seus estudos, para a fragmentação do aparelho do
Estado e para ausência da preconizada eficiência na prestação dos serviços públicos
(PAULA, 2005, p. 73):
Ao nosso ver, apesar de ter um projeto bem definido para a mudança
institucional, a reforma acabou causando uma fragmentação do aparelho
do Estado, pois os novos formatos organizacionais sugeridos pela reforma
não substituíram os antigos: há uma convivência de ambos. Nem todas as
autarquias e fundações públicas se transformaram em agências executivas
e várias entidades da sociedade civil iniciaram o processo de conversão
em organizações sociais, mas acabaram optando pelo antigo status
institucional. (...)
Na realidade o projeto das agências executivas e das organizações sociais
não alcançou a extensão esperada e isso impossibilitou que o aparelho de
Estado fosse redesenhado a partir de uma matriz mais definida de
organização e gestão do órgão da administração pública. (...) No entanto,
as últimas vêm encontrando dificuldades em relação ao alcance de níveis
satisfatórios de eficiência e atendimento do interesse público. Com
freqüência, os diretores da ANP, ANEEL e Anatel fazem declarações à
imprensa sobre as dificuldades de regulação dos órgãos sob sua
administração e os cidadãos se queixam das limitações das agências na
fiscalização da prestação de serviços públicos.

Outra crítica recorrente ao gerencialismo na Administração Pública reside no
fato de que existe, por força constitucional, uma verdadeira adstrição do Estado à
prestação de serviços públicos como, por exemplo, os de saúde. Nesse sentido, aos
parceiros da iniciativa privada na área de saúde, conforme estabelecem os artigos 24 e
26 da Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei do Sistema Único de Saúde – SUS)
incumbe,

tão-somente,

um

papel

complementar

só

admissível

quando

as

disponibilidades do SUS “forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à
população de uma determinada área”. Esta ideia de complementaridade denota, antes de
tudo, que a prestação do serviço público deve estar subordinada a um regime jurídico de
direito público (DI PIETRO, 1999, p. 173-175).
consecução de objeto ilícito. Usou-se do contrato de trabalho como meio de burla Trata-se de verdadeira farsa, na
qual se dissimula um comportamento aberrante da Administração, contrária à regra vinculante do concurso público
(CF, art. 37, inciso II)”.
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Há, portanto, uma equivocada tendência no sentido de trasladar a titularidade e o
exercício de algumas atividades para pessoas jurídicas de direito privado, de forma
contrária ao determinado na Lex Mater. No Brasil, esse fenômeno foi alavancado
quando da elaboração do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, em 1995,
ocasião em que ficou definido que, pelo processo de publicização, busca-se transferir
para o setor público não estatal serviços não exclusivos do Estado, como saúde e
educação, por exemplo, com a respectiva burla às regras da licitação e do concurso
público, que por terem assento constitucional têm eficácia subordinante só afastável em
hipóteses excepcionais.
Com relação à ausência de licitação, observa Celso Antônio Bandeira de Mello
(2009, p. 215):
Há nisto uma inconstitucionalidade manifesta, pois se trata de
postergar o princípio constitucional da licitação (art. 37, XXI) e,
pois, o princípio constitucional da isonomia (art. 5º), do qual a
licitação é simples manifestação punctual, conquanto abrangente
também de outro propósito (a busca do melhor negócio). Não se
imagine que pelo fato de o art. 37, XXI, mencionar a
obrigatoriedade da licitação, salvo nos casos previstos em lei, o
legislador é livre para arredar tal dever sempre que lhe apraza.
Se assim fosse, o princípio não teria envergadura constitucional

Como já se registrou, algumas das principais discussões acadêmicas e práticas
levadas a efeito pela Administração Pública gerencial são plenamente aceitas pelo
Direito, havendo mesmo correlação de visões e interesses comuns. Neste diapasão, a
necessidade de maior transparência no setor público e da vinculação do gestor público à
prestação de contas, a eficiência da máquina estatal e a qualidade na prestação do
serviço público são preocupações tanto do jurista quanto do estudioso da gestão pública.
Veja-se o exemplo da accountability, que está incorporada ao sistema jurídico pátrio
como o princípio constitucional da transparência na Administração Pública, como já se
demonstrou neste trabalho.
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Não se pode, contudo, negar a existência de “pontos de tensão” entre o Direito e
a Administração Pública pautada nos estudos de Bresser-Pereira “pai” do gerencialismo
brasileiro. Algumas das ferramentas gerenciais são consideradas por boa parte dos
doutrinadores como inconstitucionais, a exemplo das Organizações Sociais, e se
constituem em importações e manifestação de um neocolonialismo e neoliberalismo em
sede de direito administrativo (MELLO, 2009). Outros institutos, importados do direito
alienígena como as agências reguladoras, são questionados à medida que vêm sendo
criados por meio de lei que lhes confere poder autônomo de baixar normas, o que é
constitucionalmente vedado na medida em que o poder regulamentar é privativo do
chefe do Poder Executivo e não haveria espaço no direito administrativo brasileiro para
os decretos ou regulamentos autônomos (contudo aceitáveis no âmbito do direito
francês e estadunidense) onde as agências têm um funcionamento mais qualificado dos
contratos de gestão, que se adaptam mal à rigidez do regime legal-administrativo pátrio
e, muito por isso, são objetos de inúmeros desvios relativos ao enriquecimento ilícito,
prática de atos lesivos ao patrimônio público ou atentatórios aos princípios regentes da
atividade estatal, exemplos das reiteradas burlas à regra do concurso público (art. 37,
inciso II, CF) e malversação do dinheiro público (GARCIA; ALVES, 2004).
Outra questão importante diz respeito à ausência de compatibilidade de algumas
ferramentas da administração de empresas, de lógica empresarial, ao direito
administrativo, em pouco consistente transplantação. Evoque-se o exemplo da
“Qualidade Total”, que com seus limitados conceitos (do tipo: “cidadãos” como
“clientes”), não corresponde de forma absoluta à concepção jurídica do tipo: (i) cidadão
como credor, ligada ao ideário dos direitos positivos e (ii) gestor, este imbrincado aos
novos direitos, ligados à realização plena da democracia por meio da cidadania.
Ilegalidade prontamente constatável na literatura que trabalha esta técnica gerencialista
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está na sua distância conceitual para com os institutos da contemporânea concepção
política e jurídica de cidadão-credor e que confere a este um direito de crédito com
relação à implementação das políticas e serviços públicos. Nesse diapasão, por total
incompatibilidade legal, não se pode conceber no sistema jurídico em vigor a aplicação
de regras de direito do consumidor ao Poder Judiciário, como, aliás, já tentou
vislumbrar Carmem Luiza Dias Azambuja e José Jerônimo de Menezes Lima em obra
intitulada Judiciário – Qualidade Total.
Não se quer aqui negar a importância das discussões acerca de qualidade que
assolam, por exemplo, o Ministério Público e o Poder Judiciário e os respectivos
Conselhos Nacionais do Ministério Público e da Justiça, órgãos de controle interno do
Ministério Público e do Poder Judiciário (importante medida nessa direção se verifica
na Recomendação nº 14, de 17 de novembro de 2009 do CNMP), tudo isso com o
especial objetivo de dar cumprimento ao princípio da duração razoável do processo,
insculpido no artigo 5ª, inciso LXXVIII, da Lei Maior43.

43

A meta de nivelamento de n. 2 foi estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça, dentro de uma
visão estratégica de planejamento, que se delineou após período inicial de discussões acerca de seu
perfil: como órgão meramente punitivo ou do como conselho orientador, prevalecendo até os dias atuais
esta última postura (ao lado da punitiva e corregedora).
RECOMENDAÇÃO N.º 14, de 17 de novembro de 2009.
Dispõe sobre o apoio institucional do Conselho Nacional do Ministério Público
ao cumprimento da Meta de Nivelamento nº 2 do Poder Judiciário, para o ano de
2009.
O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no
exercício das atribuições conferidas pelo artigo 130-A, § 2º, inciso I, da
Constituição da República, e no artigo 31, inciso VIII, do seu Regimento
Interno, em conformidade com a decisão plenária tomada em sessão
realizada no dia 17 de novembro de 2009;
CONSIDERANDO a importância do planejamento estratégico como
instrumento de gestão para o aprimoramento das atividades e o alcance
pleno da missão do Poder Judiciário, na realização da Justiça;
CONSIDERANDO que a adoção da meta de nivelamento nº 2, por todo o
Poder Judiciário Nacional, voltada à identificação dos processos ingressados
em cada uma das instâncias até 31/12/2005 e a adoção de providências
concretas para o respectivo julgamento neste ano de 2009 é medida de
grande potencial de efetividade, na concretização da garantia constitucional
da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF);
CONSIDERANDO que é fundamental, para o alcance de metas desta
natureza, a atuação integrada de todos os órgãos essenciais à Justiça,
especialmente o Ministério Público;
RESOLVE:
Recomendar aos ramos do Ministério Público da União e dos Estados, na
pessoa dos respectivos procuradores-gerais, em comum acordo com o
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Quer-se, apenas, apontar para a existência de vertentes gerencialistas pouco
comprometidas com a noção de interesse público e com as concepções básicas de
cidadania e de conformação estatal. Apregoam, sem maiores considerações teóricas, a
transposição de técnicas do setor privado para o público, em flagrante violação à
legislação em vigor e com o uso de nomenclatura equivocada. Por outro lado,
apontamos também para a existência de alguns estudos merecedores de aplausos. É o
caso daqueles realizados no âmbito do próprio Ministério Público (no caso, o ramo do
Ministério Público Federal), e publicados pela Escola Superior do Ministério Público da
União, sob o título “Estatística de Qualidade no Ministério Público Federal – um
ensaio”. Deles se extrai a consistência dos dados estatísticos bem trabalhados e a
compatibilidade conceitual utilizada na pesquisa com os institutos extraídos da Carta
Magna e demais legislação em vigor, exigência indeclinável quando o tema é
Administração Pública (na hipótese, em sentido lato) e o tema da Qualidade
(FRISCHEISEN; MOSCOGLIATO, 2008).
O próprio conceito de empreendedorismo precisa ser formatado de acordo com
cada setor: o público e o privado. Nesse, concepção está ligada à ideia de criatividade e
decorre de sua própria natureza mais dinâmica, concorrencial e que visa,
insofismavelmente, aos resultados e lucros, mesmo que, em algumas hipóteses, se
perceba o comprometimento com a denominada responsabilidade social44. Naquele
exigível é a sua conformação à Constituição Federal e demais leis, sua adstrição aos
Poder Judiciário local, e sem prejuízo do atendimento das próprias metas e
prioridades, a adoção de medidas concretas, no âmbito de sua competência,
para viabilizar o atingimento da meta de nivelamento nº 2, do Poder
Judiciário, para o ano de 2009.
Brasília, 17 de novembro de 2009.
ROBERTO MONTEIRO GURGEL SANTOS
Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público
44
Vale aqui registrar como literatura de qualidade a ilustrativa coleção, da autoria de J. Marcovitch que encerra
valorosa pesquisa sobre personagens-empreendedores, pátrios a exemplo de Irineu Evangelista de Sousa, Ramos de
Azevedo, Assis Chateaubriand e tantos outros: “Pioneiros e Empreendedores- a saga do desenvolvimento no Brasil”,
editada pela EDUSP/Saraiva, referenciada ao final da dissertação. O empreendedorismo, na visão da Administração,
poderá ser uma resposta adequada à necessidade de se instalar um desenvolvimento sustentável no país, com uma
melhor distribuição de renda e oportunidades sociais (equidade).
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regramentos legais relativos à prática dos atos administrativos. Pensamos, contudo, ser
indispensável buscar o equilíbrio para que não se extirpe do gestor a raiz de inovação,
tão importante tanto na seara pública quanto na privada e que viabiliza a construção de
novas posturas mais fluídas, sem que se vislumbre violação ao sistema legal, ou seja,
atente contra o Direito.
A literatura da Administração Pública aponta para a crise do modelo
gerencialista no mundo, desde o final dos anos 1990 e, mais recentemente, para sua
superação. Em síntese a avaliação crítica dos teóricos deste ramo do conhecimento diz
respeito: i) ao contrário do que propugnava academicamente a nova administração
pública, que explicitou seu caráter centralizador e que focou o poder decisório nos
ministérios (e nas Secretarias de Estado); ii) à ignorância de aspectos relativos à
complexidade da gestão e que perpassam necessariamente por aspectos não apenas
técnicos, mas políticos, iii) à supressão da dimensão sociopolítica e manutenção do
caráter autoritário do processo político, iv) à inadequação das técnicas utilizadas pela
administração gerencial no setor público, transplantadas do setor privado sem maiores
considerações de ordem prática e legal, v) à incompatibilidade entre a lógica
gerencialista e o interesse público, vi) à não redução dos custos governamentais com a
formação de uma nova camada de burocratas, e vii) a dificuldades e aumento de gastos
com relação à fiscalização e controle do Terceiro Setor, com violação ao princípio da
economicidade.
A experiência gerencialista mostrou-se limitada e em grande parte incompatível
com os pressupostos legais da Administração Pública, onde, como sabido, só pode o
gestor público agir segundo o que a lei autoriza, permite, prescreve ou não veda e a
accountability, nesse sentido, deve se referir à responsabilidade e ao comprometimento
do funcionário público em relação às restrições impostas em lei.
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É bom se lembrar que, em uma visão positivista do Direito, “enquanto na seara
privada permite-se tudo que não é vedado em lei, no setor público só é autorizada a
realização do que é permitido em lei” (MEIRELLES, 2007). Entrementes, esta visão da
legalidade no regime público é apenas uma das interpretações que se pode dar ao
princípio da legalidade na Administração Pública.
Medauar (2008) aponta que segundo Eisenmann a legalidade pode abranger as
seguintes concepções: i) a Administração pode realizar todos os atos e medidas que não
sejam contrários à lei; ii) a Administração só pode editar atos que uma norma autoriza,
iii) somente são permitidos atos cujo conteúdo seja conforme a um esquema abstrato
fixado por norma legislativa, e iv) a Administração só pode realizar atos ou medidas que
a lei ordena fazer. Em qualquer caso, a atuação do gestor público encontrará algum tipo
de restrição que deve ser inexoravelmente observada, sob pena de os atos praticados não
valerem juridicamente e, portanto, sujeitarem-se à invalidação.
Os estudiosos ligados à nova administração pública enfatizam que para haver
um aumento da eficiência, necessário seria aumentar a discricionariedade do
administrador público e que os resultados obtidos deveriam ser avaliados após a tomada
de decisão, ou seja, priorizando-se o controle de resultados (DI PIETRO, 1999) em
detrimento do a priori. Tais seriam, aliás, os pilares da gestão pública gerencialista,
bresser-pereiriana. De certa forma, percebe-se uma intenção de aumentar a área de
atuação criativa e inovadora do gestor também importante para a solução dos conflitos
sociais, mas que jamais poderia colocar em xeque a observância dos princípios
constitucionais e do regramento infraconstitucional. O controle só de resultados é um
ideal que pressupõe aprimoramento ainda não alcançado por nossa Administração
Pública: o de possuir uma administração profissionalizada, onde a valorização do
servidor público passa pelo respeito às regras constitucionais do concurso público, em
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detrimento das terceirizações, além de maiores investimentos em treinamento e
desenvolvimento de pessoas (HAGE, 2009).
Paula (2005, p. 81) questiona a compatibilidade entre o funcionamento
gerencial, de garantia de maior discricionariedade no atuar do gestor público (dita
autonomia gerencial), e o interesse público:
No entanto, apesar da intenção de aumento da eficiência e dinâmica
administrativa, essa lógica de funcionamento gerencial é incompatível
com o interesse público, pois para assegurá-lo é preciso restringir o poder
discricionário dos burocratas e também delimitar as responsabilidades
gerenciais antes do processo de tomada de decisão. Por outro lado, há a
dificuldade de conciliação entre os interesses dos gerentes públicos e as
metas oficiais do governo, pois a excessiva autonomia dos
administradores públicos tende a evoluir para uma posição individualista,
que compromete a visão global e integrada de governo, além de aumentar
os riscos de corrupção. Na verdade, o equilíbrio entre a autonomia
gerencial e os interesses organizacionais continuam desafiando o próprio
setor privado. Por essas razões, os controles da ação gerencial estão sendo
resgatados no Reino Unido e em outros países que adotaram a nova
administração pública.

De toda a tensão supradescrita surge a necessidade de se discutir um “novo”
modelo de gestão pública, que chamar-se-á, neste capítulo, de pós-gerencial (social ou
alternativa). A moderna gestão pública é societal, democrática e enfatiza a participação
do corpo social no processo político e tem como fundamento três dimensões que,
idealmente, deveriam equilibrar-se (PAULA, 2005, p. 09):
a) a econômico-financeira, relacionada aos problemas financeiros e de
investimentos estatais e engloba questões de natureza fiscal, tributária e
monetária;
b) A institucional-administrativa que se relaciona com os problemas de
organização e articulação dos órgãos estatais, a exemplo das dificuldades
de planejamento, direção, controle e profissionalização dos servidores
públicos, e
c) a sociopolítica que abrange a problemática da relação Estado e
sociedade, ou seja, os direitos dos cidadãos como um todo, e,
especificamente, o de participar da gestão da res pública.

A administração social recebe, teoricamente, influências diretas de algumas
visões de gestão como a busca de um novo modelo de desenvolvimento, uma concepção
participativo-deliberativa de democracia (bottom-up) que se agregue, de forma
consistente e harmônica, à já estabelecida democracia representativa (top-down), a
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reinvenção político-institucional com a incorporação de gestão dialógica e não apenas
monológica, bem como a renovação do perfil dos administradores públicos. Na prática,
a experiência da gestão societal diz respeito ao funcionamento dos fóruns temáticos,
conselhos gestores de políticas públicas, do orçamento participativo e da evolução do
cooperativismo de trabalhadores, todos institutos em construção, como, aliás, parece
também estar o próprio fenômeno de elaboração da Administração Pública. Ela
transfere a soberania do Estado para a Constituição e por isso mesmo deve ser
compreendida como a democracia constitucional, sendo, portanto, plenamente
compatível com o sistema normativo em vigor no país.
Juridicamente, vige no Estado brasileiro um sistema bidimensional de
democracia: a representativa e a direta. Entrementes, como bem aponta Paulo
Bonavides apenas a primeira, pela sua índole elitista e conservadora da classe política,
compõe a dinâmica do governo. A outra, embora instituída também no plano
constitucional, por meio do instituto da soberania popular e de suas subespécies
participação popular e controle social, permanece adormecida, mesmo que componha a
base principal que confere unidade à Constituição da República. Por isso aponta o
constitucionalista (2001, p. 171-172):
Não se justifica, por conseguinte, que um deles – precisamente o da
soberania popular, o mais excelso de todos na mecânica funcional do
regime – fique assim proposto e inferiorizado respeitante às aplicações
políticas de sua dimensão direta, o que equivaleria a mutilar o sistema
constitucional de poder e a comprometer a legitimidade e o futuro da
democracia no Brasil.

No Direito Constitucional positivo brasileiro, a democracia participativa se
extrai do artigo 1º, Parágrafo único, segunda parte, da Carta Magna que determina que
todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou
diretamente. Exsurgem, como desdobramentos desta determinação principiológica, os
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direitos políticos da população, que são definidos como o conjunto de regras que
disciplinam as formas de atuação da soberania popular, nos termos do que estatui o
caput do art. 14 da Carta Magna e que, como bem ensina Alexandre de Moraes (2009),
são direitos públicos subjetivos que investem o indivíduo no status actiavae civitatis,
permitindo-lhe o exercício concreto da liberdade de participação nos negócios políticos
do Estado, de maneira a conferir os atributos da cidadania (MORAES, 2009, p. 227).
Dentro dessa concepção, temos como direitos políticos o direito de sufrágio
(hipótese de accountability vertical), a alistabilidade, a elegibilidade, a iniciativa
popular de lei, a ação popular, a organização e a participação de partidos políticos, além
de todos os mecanismos de controle social45.
Note-se que o fortalecimento da democracia depende de um relacionamento
equilibrado entre o poder público e a sociedade, de tal modo que o Estado não seja
fortalecido em si e por si mesmo, isto é, em função dos fins que lhe são próprios, mas
sim em razão das finalidades dos indivíduos, dos grupos naturais e da coletividade em
seu conjunto.
Necessário se faz superar o conceito de Estado como parte principis e
privilegiar a ex parte populi como ensina Bobbio (2005).
O Estado como parte principis está no pensamento político de alguns autores
clássicos como Thomas Hobbes, que dentro da teoria política construiu a ideia do
Estado atrelada à figura do soberano que, como verdadeiro Leviatã, representa a solução
para o estado de guerra entre os homens decorrente dos seus “estado de natureza”
individuais e contrapostos e que implicavam colocar os indivíduos em situações
45

O termo controle social é usado aqui no sentido de controle democrático, a exemplo daquele exercido pela
sociedade civil. O orçamento participativo, por exemplo, é uma ferramenta de controle social que, mesmo que
admirável por incutir um sentido dialógico no processo político, não está à margem de críticas já que tem pequeno
impacto na elaboração orçamentária, pois segundo os analistas o que resta do orçamento para investimentos em obras
e infraestrutura, dentro da visão deliberativa, gira em torno de 1% (um por cento) do valor global
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necessariamente antagônicas, de colisão. O Leviatã é aceito pelo grupo que
individualmente renuncia ao seu “estado de natureza” para que se possibilite, após o
reconhecimento mútuo, o “direito à autoconservação”. O soberano, em Hobbes, governa
utilizando a persuasão e a retórica e a destituição do soberano acarretaria a própria
destruição do Estado (HOBBES, 1651) (2008).
Locke, por outro lado, tem uma leitura política, de certa forma, intermediária
entre as duas concepções de Estado tratadas por Bobbio, na medida em que cuida da
noção de “bem público” e da ideia de que o poder supremo repousa no povo que tem,
ademais, “direito de resistência” e de revolução para a dissolução de um determinado
Estado-governo que praticasse alguma arbitrariedade, deixando de representar e
concretizar os direitos naturais da coletividade. Seu “Segundo Tratado sobre o Governo
Civil” representa uma contraposição ao pensamento político de Hobbes, no sentido de
que, mesmo que percebesse a natureza, ele não vinculava o “estado de natureza” ao de
guerra em uma relação de causalidade direta (ou simples imbrincação) e enfatizava a
necessidade da soberania, mas sob um outro contraste: o da “sociedade civil” que abre
mão de parcela de suas liberdades, a fim de garantir a preservação da sociedade em
favor de um governo não absoluto. Locke era essencialmente um individualista-liberal46
o que se extrai de sua ferrenha defesa do direito à propriedade que em sua visão era um
direito natural (e foi por esse motivo posteriormente questionado, por não vislumbrar a
contemporânea e constitucionalizada função social da propriedade) e do “poder
paterno” como a ratio social (LOCKE, 1651) (2006).
A verdadeira concepção ex parte populi depende da efetiva democratização
política da Administração Pública, por meio da participação popular na gestão das
políticas públicas e isto, do ponto de vista legal, já é uma realidade jurídica no Brasil,
46

A literatura aponta, inclusive, que o seu posicionamento forneceu a posteriori a justificação moral, política e
ideológica para a Revolução Gloriosa e para a monarquia parlamentar inglesa (ALMEIDA MELLO, 2006).
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normatizada, inclusive, no plano infraconstitucional, mas que carece de concretude.
Há inúmeros exemplos de diplomas legais que normatizam o tema. No ramo do
Direito Sanitário47 que prevê três instituições básicas para o regular exercício da
cidadania: as conferências (Lei Federal nº 8.142/90, art. 1º. Inciso I), os conselhos de
saúde (Lei Federal nº 8.142/90, art. 1º, inciso II) e os fundos de saúde (Lei Federal nº
8.142/90, art. 2º). Na esfera do Direito Ambiental, o art. 1º, inciso VI, da Lei 9.433/97
determina que a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a
participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. Outrossim, a Lei nº
10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade), afeita mais especificamente ao
meio ambiente artificial, determinou em seu artigo 43 que a gestão democrática da
cidade se dá por meio de: I - órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional,
estadual e municipal, e IV – iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e
projetos de desenvolvimento urbano48. Por sua vez, no campo do direito educacional
está claro que, no plano legislativo-dogmático, o Brasil adotou o ideário da reforma
civil democrática, conforme se extraem da exegese: i) do art. 53, incisos II e III, do
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que atribui aos filhos o papel de
protagonistas do seu processo educacional, na medida em que podem a todo tempo
questionar os métodos pedagógicos empregados por seus pais e educadores, e ii) do
artigo 206 da Constituição Federal e do artigo 3º, inciso VIII, da Lei de Diretrizes e
Base da Educação (LDB), que estabelecem a gestão democrática como o tipo de gestão
adotado na educação brasileira. Esta resulta da autonomia e da participação previstas
nos artigos 14 e 15 da LDB. Também foi tratada no artigo 53 do ECA e é um dos
objetivos fundamentais do Plano Nacional da Educação (PNE).
47

Considerado, assim como o direito educacional , um “novo direito” ou novo ramo jurídico.
O artigo 43 da Lei 10.257/2001 integra três ideias que são centrais na Administração Pública moderna:
participação popular, planejamento (no caso, urbano) e equidade intergeracional esta na medida em que preconiza a
garantia de um meio ambiente (artificial) que propicie a sobrevivência digna da presente e das próximas gerações.
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A administração pública societal ou, em uma visão jurídica, a democracia
constitucional (ou participativa, deliberativa) propõe uma “nova” forma de relação entre
a população civil e o Estado, baseando-se em uma concepção dialógica de gerir a res
publica. Trata-se de uma evolução do conceito de Estado Social que tem suas raízes
ligadas ao ideário da justiça, da igualdade, da liberdade e, portanto, da democracia.
O conceito de democracia merece sempre ser revisitado. Tal releitura deve
ser efetivada na praxis (jurídica e política), com a participação cada vez mais ativa dos
atores responsáveis tanto pela hermenêutica quanto pela aplicação constitucional49.
Outrossim, deve ser levada a efeito pelos agentes públicos responsáveis pela realização
ótima dos valores e princípios emanados da Lex Mater, com a adequada implementação
de políticas públicas, em especial, daquelas relativas à própria democracia
representativa, direito de quarta geração (ou quarta dimensão).
Quer-se, em outras palavras, viabilizar a gestão democrática das políticas
públicas, para citar as palavras habermasianas, ou seja, a realização da democracia
participativa que transfere a soberania do Estado, para a Constituição, esta vista como o
poder vivo do povo, o poder que ele não alienou em nenhuma assembleia ou órgão de
representação e que, infelizmente, encontra resistências e um longo caminho a
percorrer.

49

Em pesquisa jurisprudencial no sítio do e. Supremo Tribunal Federal (STF) não se verificaram ocorrências para os
verbetes “democracia participativa”, “democracia deliberativa”, “deliberação democrática”, salvo, as seguintes: 1)
ADIN nº 3.741-2, DISTRITO FEDERAL, Relator min. RICARDO LEWANDOWSKI, Requerente: Partido Social
Cristão – PSC e outros e Requeridos: presidente da República e Congresso Nacional, extraído do DJ. 23.02.2007,
Ementário nº 2265-1, e 2) ADPF 130 / DF - DISTRITO FEDERAL, ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE
PRECEITO FUNDAMENTAL, Relator(a): min. CARLOS BRITTO, Julgamento: 30/04/2009 Órgão Julgador:
Tribunal Pleno, Publicação DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009, EMENT VOL-02381-01 PP-00001.
O tema, como se pode constatar, não tem tido repercussão jurisprudencial até o momento.
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As fragilidades, contudo, precisam ser enfrentadas (ou melhor: superadas) seja
viabilizando um trabalho legislativo local regulador da gestão participativa de molde a
conferir eficácia plena e aplicabilidade imediata a mandamentos constitucionais
(exemplo da gestão democrática da educação, que devido à inércia dos legisladores
locais não goza de efetividade), seja pela implementação de novas práticas no Poder
Executivo (a exemplo do orçamento participativo), seja por meio da aplicação de uma
nova hermenêutica constitucional que permita uma releitura da Carta Política que
atenda ao mandamento que confere o poder ao povo, como, aliás, está inscrito no seu
artigo 1º, Parágrafo Único.
3.3 – Relação controle-implementação nas políticas públicas
educacionais e Ministério Público
Neste tópico pretende-se abordar a questão da implementação das políticas
públicas educacionais, especialmente, daquelas voltadas à gestão democrática da
educação.
A palavra política tem origem nos tempos em que os gregos estavam
organizados em cidades-Estado chamadas polis, nome do qual se derivaram palavras
como politiké (política em geral) e politikós (pertencente aos cidadãos). Entre os
romanos, herdeiros diretos da cultura helênica, surge o termo politicus que chegou às
línguas modernas pelo francês politique, usado pela primeira vez como ciência do
governo dos Estados (BOBBIO et al., 2002).50
A relação entre política e Administração parece ser óbvia. Para uma corrente
doutrinária que identifica o conceito de Poder Executivo com o de Administração
Pública, há uma relação de mútua implicação na medida em que é ela que tem a
50

Relembre-se que não pretendemos, nesta dissertação, buscar o aprofundamento da compreensão do termo política
em sua acepção histórica, mas o seu recorte sob a ótica da ciência da Administração Pública e do Direito.
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obrigação de adimplir com a sua obrigação de realizar, por meio da execução, sua
função típica, os mandamentos da Lei Maior, editada pelo e para o povo (Preâmbulo,
CF), assegurando os direitos por meio da realização de serviços públicos decorrentes
das políticas determinadas pela lei. Entrementes, vale registrar que historicamente esta
aproximação teórica nem sempre foi aceita. Mas como bem anotou Odete Medauar
(2003) no seu “Direito Administrativo em Evolução” (p. 136):
Cabe razão a Sorace quando observa que “as relações entre política e
Administração configuram questão fundamental de direito público e para
a atuação concreta dos aparatos públicos; mas não há formula mágica
para resolver facilmente todos os problemas conexos. O fato é que não há
Administração sem política e vice versa; ilusório, portanto, é o objetivo
de nítida separação, ao invés do objetivo da organização da continuidade
entre uma e outra em vista da obtenção de um equilíbrio razoavelmente
aceitável e historicamente adequado; o verdadeiro problema consiste em
especificar a justa relação entre orientação política e imparcialidade, no
âmbito de uma discricionariedade administrativa inevitável, conotada
pela tensão entre política e justiça e pela necessidade de compor, mais do
que separar, os dois elementos

Merece, também, indicação, a título bibliográfico, os estudos de João Ubaldo
Ribeiro (em especial, o seu “Política e Administração”), realizados quando ainda não
havia se lançado à carreira de escritor e lecionava na Universidade Federal da Bahia –
Escola de Administração (UFBA). Correlacionou de forma clara a relação entre o papel
do administrador no planejamento e como o fenômeno político perpassa a atuação do
gestor que é o agente público que concretiza o bem-estar social e tem como função a
realização das políticas públicas com eficiência e eficácia. Também, focou seu trabalho
na análise do perfil do agente público e dos processos decisórios que envolvem o
trabalho

deste

policymaker,

aquele

homem,

historicamente

e

socialmente

contextualizado e que participa ativamente do processo político no nível da
implementação, da realização prática.
Patente que ao gestor público é quem cabe a execução da política pública
prevista em lei e, nesse sentido, é a ele quem incumbe a prática de atos encadeados para
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a realização estratégica da mesma por meio da implementação e decorrente prestação de
serviços de qualidade ao cidadão. Em outras palavras, é ao administrador público que,
ao menos por mandamento político expresso na Constituição, incumbe a efetivação dos
direitos sociais que, por sua vez, dependem de forma direta da realização eficiente e
eficaz das políticas públicas. Por isso, na abordagem desta dissertação, a compreensão
da política, apenas no plano do Poder Legislativo, refoge ao objetivo central que é o de
interrelacionar Política dentro da ótica da Ciência da Administração e do Direito e
estaria mais afeita aos estudos da Ciência Política.
É bom registrar que essa aproximação com a Ciência da Administração está
explícita na própria doutrina jurídica em especial nos trabalhos de Maria Paula Dallari
Bucci (2006) para quem os estudos das políticas públicas são:
Um movimento que faz parte de uma abertura do direito para a
interdisciplinaridade. Alguns institutos e categorias jurídicas tradicionais,
hoje despidos de seu sentido legitimador original, buscam novo sentido
ou nova força restabelecendo contato com outras áreas do conhecimento
das quais vinha se apartando desde a caminhada positivista que se iniciou
no século XIX. Ter-se firmado como campo autônomo, dotado de
“objetividade” e “cientificidade” – desafios do positivismo jurídico – é
um objetivo até certo ponto realizado pelo Direito, o que permite a seus
pesquisadores voltar os olhos às demandas sociais que fundamentam a
construção das formas jurídicas.

Há, ademais, uma nítida aproximação entre Política e Direito, ou mesmo entre o
sistema jurídico e a função de poder político convertido ao Poder Judiciário. Isto se
deve a uma interpenetração de sistemas exteriorizada por meio do acoplamento, como
na concepção de Niklas Luhman (1985), para quem a função do Direito é a de promover
a generalização congruente de expectativas e a tutela dos direitos sociais pelo sistema
jurídico, e como observa Marques (2006, p. 209):
precisa ser informada dos elementos políticos que lhes são
correspondentes, visto a interdependência destes dois sistemas na garantia
dos direitos sociais. Todavia, para que o sistema jurídico seja capaz de
processar internamente os elementos políticos que envolvem um direito
social, é preciso que estes elementos sejam expressos através de uma
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forma jurídica, reconhecível pelo Direito. Ou seja, é preciso que estes
elementos políticos sejam dotados de uma qualificação jurídica, para
assim serem lidos em processos autopoieticamente interpetrados pelo
sistema jurídico.

Conforme registramos na introdução deste trabalho, aqui se entende política
pública como sendo uma diretriz estatal prevista em lei e exteriorizada em uma
sequência de atos administrativos praticados com uma finalidade coletiva de realização
de direitos fundamentais de segunda, terceira e quarta gerações, e que se implementam
por meio da prestação de serviços públicos à população.
A noção de política pública, portanto, está aqui ligada à ideia de realização,
sobretudo, de direito de quarta geração (ou quarta dimensão)51. Em outras palavras, da
realização da democracia participativo-deliberativa que transfere a soberania do Estado,
para a Constituição, esta vista como o poder vivo do povo, o poder que ele não alienou
em nenhuma assembleia ou órgão de representação (BONAVIDES, 2007) e que,
infelizmente, encontra resistências e um longo caminho a percorrer.
Há intensa discussão teórica sobre a aproximação do conceito de política pública
e aqueles referentes à política de governo e política social. Neste ponto, vale registrar
que a fim de garantir a precisão conceitual, a política pública, na concepção exposta
nesta dissertação, diverge destes dois conceitos.
Nesse diapasão, compreende-se política de governo como uma política ligada à
figura governamental, enquanto elemento do Estado, e que por isso mesmo traz a marca
da transitoriedade inerente à ideia de sucessão de poder no tempo. Por sua vez, a
política pública está atrelada ao próprio conceito de Estado que, segundo Dallari (2009),
é a ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo situado em
determinado território e que, portanto, está enfeixada em lei, ou melhor: na Constituição

51

Relembre-se que Norberto Bobbio trabalhou com a evolução do direitos fundamentais em gerações, sendo que a
primeira geração diriam respeito às prestações positivas, a segunda aos direitos sociais, a terceira aos direitos
transindividuais e a quarta geração aos novos direitos e à realização da democracia .
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Federal e no corpo normativo a ela ontologicamente e hermeneuticamente subordinado.
Por isso a concepção da política pública possui maior perenidade no tempo que aquela
que não tem garantias que as imunizem quanto às variações de humor dos governantes.
Por sua vez, o termo política social tem acepções diversas na literatura. Há
aqueles que não vislumbram diferenças essenciais entre esse e política pública
(ABRÃO, 2009). Entretanto, política social está afeita aos estudos de Serviço Social,
que metodologicamente aborda a problemática da política sob a perspectiva
funcionalista, com influência clara do idealismo e com ligações umbilicais à tradição
marxista e tem como objeto de estudo a “questão social”, inflexão no processo da
produção e reprodução das relações sociais inscritas em um dado momento histórico. 52
Esta concepção de política social é compartilhada, inclusive, por estudiosos da
educação que, a exemplo, de Eloisa de Mattos Hofling (2001), compreende-a como
aquela que se refere a ações que determinam o padrão de proteção social implementado
pelo Estado, voltada, em princípio, para a redistribuição dos benefícios sociais visando à
diminuição das desigualdades estruturais produzidas pelo desenvolvimento das
primeiras revoluções industriais53.
Dentro da abordagem desta dissertação, compreende-se que a política social está
contida no conceito de política pública que é, portanto, mais amplo na medida em que
aquela possui um espaço de atuação mais restrito e que, juridicamente, abrangeria, mais
52

Goza o Serviço Social, nesse diapasão, de crescente prestígio acadêmico, especialmente, pela excelência dos
estudos desenvolvidos na Universidade de Brasília (UNB) e na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
(BEHRING; BOSCHETTI, 2008).
53

Hofling (2001) define políticas públicas como o “Estado em ação”, o Estado implantando um projeto de governo
através de programas, de ações voltadas para setores específicos da sociedade. Não podemos concordar com esta
definição por entendê-la reducionista na medida em que a política pública aqui é entendida como um “processo
complexo” que antecede à sua “realização” e engloba sua elaboração e mesmo sua análise judicial de conformação
constitucional e legal, por exemplo, quando da apreciação de uma ação declaratória de constitucionalidade. Também,
consideramo-na mesmo inadequada dentro da abordagem desta dissertação já que possui uma aproximação conceitual
com outra definição já trabalhada em outra concepção: o de “política de governo”. Interessante, por outro lado, é sua
constatação de que as políticas públicas são como um processo coletivo e não podem ser reduzidas à burocracia
pública (HOLFLING, 2001).
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diretamente, discussões afeitas à legislação social (CLT, LOAS, ECA, SUS) e
profissional e não embarcaria os debates relativos, por exemplo, ao que rege o meio
ambiente natural e artificial (salvo, nesta hipótese, o meio ambiente do trabalho),
também objetos das políticas públicas54. Tudo isso implica reconhecer que a política
social se direciona de forma específica para a questão social stricto sensu, que também é
objeto de estudo da gestão pública e, por conseguinte, dos temas ligados à política
pública, sendo de se notar a atenção da literatura para os estudos de gestão das políticas
de transferência de renda (ou de renda mínima) (NASCIMENTO, 2009).
Não se pretende negar autonomia científica aos estudos do Serviço Social, muito
pelo contrário, pelo que acreditamos devem ser prestigiados, em sua visão especializada
e construída, por meio de uma abordagem metodológica própria e específica. Também,
com o intuito de ressaltar a relevância e abrangência adequada não se podem negar
outras dimensões que se agregam ao debate deste ramo do conhecimento, e que lhes
garantem a consistência de ciência social, como aquelas relativas à política social
propriamente dita (envolvendo a constituição da esfera pública, análise comparada de
políticas sociais, desenvolvimento do sistema brasileiro de proteção social etc.) e à
economia política (com enfoque para as transformações contemporâneas no padrão de
acumulação e suas implicações nos mecanismos de regulação social (BEHRING;
BOSCHETTI, 2008).

54

Vale registrar que Vicente de Paula Faleiros, professor da Universidade de Brasília (UNB), tem uma concepção
amplíssima do que seja a política social falando, inclusive, naquelas que regulam o esporte, fato que apontaria para
amplitude similar ao que tentamos emprestar ao termo política pública nesta dissertação. De qualquer sorte,
independentemente da questão dimensional, tem-se como marcante diferença a abordagem do Serviço Social, por seu
caráter metodológico prioritariamente dialético de análise das contradições entre o capital, a exploração e a
dominação traz uma leitura peculiar e distinta da nossa definição de política pública. Ademais, frise-se que refoge ao
escopo deste trabalho a análise aprofundada da questão da contradição entre as exigências dos capitalistas versus
necessidades dos trabalhadores. Registre-se aqui o tipo de análise que estudiosos das políticas sociais, como Faleiros
(2007), levam a efeito:
“As lutas entre trabalhadores e capitalistas se mediatizam pela organização e mobilização de forças sociais que se
constituem em cada momento ou conjuntura tanto na arena política mais geral como na arena das fábricas, das
localidades, das instituições. Nessas lutas, nem sempre os capitalistas se apresentam em um bloco unido, assim como
os trabalhadores. Tanto uns como outros se dividem em facções, camadas e frações. As facções se constituem em
torno de líderes e projetos divergentes. As frações apresentam interesses particulares que podem entrar em conflito
com outras frações (...)”
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Juridicamente falando, não existe um consenso sobre o que seja uma política
pública. Merecem referência alguns estudos realizados pelos autores franceses Y. Mény
e J. C. Thoening, segundo os quais “uma política pública se apresenta sob a forma de
um programa de ação governamental num setor da sociedade ou num espaço
geográfico” (apud MEDAUAR, 2009. p. 222). Assim no entendimento destes autores e
de P. Muller, cinco são os elementos fundamentais da existência de uma política
pública: i) é constituída de um conjunto de medidas concretas que formam a sua
essência; ii) abrange decisões de natureza mais ou menos imperativa; iii) se inscreve
num quadro geral de ação, o que permite distinguir uma política pública de simples
medidas isoladas; iv) afeta a situação de indivíduos, grupos ou organizações, e v) define
obrigatoriamente fins ou objetivos a atingir. Pierre Muller alerta para a falta de
congruência entre o sentido da política pública e a promessa divulgada pela autoridade
(apud Medauar, 2009, p. 222).
Medauar (2009) observa que, na linha desse entendimento conceitual dos
autores franceses, seria inadequado se imaginar um controle jurisdicional das políticas
públicas, pois este não poderia incidir sobre um programa governamental enquanto
diretriz. Até por isso, nesta dissertação, fez-se distinção entre política governamental e
política pública. Quer parecer que o conceito dos autores franceses se aproxima mais
daquele referente à política governamental, nos moldes supraexpostos. Para a professora
da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), apesar da pouca precisão
técnica, difundiu-se no Brasil o uso da expressão políticas públicas para envolver as
decisões e omissões do Poder Público e que demandam decisões judiciais
determinativas da adoção desta ou daquela medida ante a sua inércia no que diz respeito
a direitos consagrados na Constituição cidadã ou a deveres do próprio Poder

155

Executivo.55
Para Maria Paula Dallari Bucci (2006, p. 39), política pública é o programa de
ação governamental que resulta de um processo ou conjunto de processos juridicamente
regulados – processo eleitoral, processo de planejamento, processo administrativo,
processo judicial – visando a coordenar os meios à disposição do Estado e das
atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e
politicamente determinados. Políticas públicas são “metas coletivas conscientes” e,
como tais, um problema de Direito público, em sentido lato.
Enxerga-se na definição de Bucci dois elementos-chave56: o Estado e a
coordenação governamental, sendo que esta se volta para a realização da lei, ou seja,
daquilo que chama de metas coletivas conscientes, já politicamente determinadas,
definidas pela legislação do Direito público, veículo próprio para tanto. Tal conceito se
aproxima bastante daquele enfeixado nesta pesquisa, posto que não concordemos com a
explicitação morfológica da definição e com o seu encadeamento lógico, como sendo
programas de ação governamental, porquanto entendemos, no âmbito desta dissertação,
que o Estado, enquanto pacto da civilidade, antecede ao conceito de governo e de seus
programas que carregam a marca da transição, em contraposição à perenidade do
projeto de Estado pautado por um Regime Constitucional e de Direito. Mesmo que os
atos estatais se exteriorizem como atos de governo, o conceito há de estar formatado
pela concepção própria de Estado.
Para Comparato (1997), políticas públicas é um conjunto organizado de normas
e atos tendentes à realização de um objetivo determinado, unificados por uma
finalidade. O autor enxerga a política pública em suas exteriorizações oriundas de um
55

Conforme atestam algumas decisões do Supremo Tribunal Federal como, por exemplo, aquela proferida na
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 45 MC/DF, j. 29.04.2004, DJU 04.05.2004. (apud
MEDAUAR, 2009, p. 133).
56

Bucci (2006, p. 40) enxerga três: ação-coordenação, processo e programa.
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sistema legislativo e direcionada à finalidade pública e, portanto, sua definição concebea, sobretudo, como atividade, que, ademais, estaria diretamente sujeita ao controle
judicial.
Ada Pellegrini Grinover (2011) tem um conceito amplo do que vem a ser as
políticas públicas. Para a grande processualista, política pública é o conjunto de normas
(Poder Legislativo), programas e ações (Poder Executivo) e decisões (Poder Judiciário)
que visam a alcançar os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil
(artigo 3º da CF) e a implementação dos direitos fundamentais sociais (artigo 6º da
CF).O conceito de Grinover agrega a idéia de que as políticas públicas se realizam em
diversas arenas e por meio da atuação dos poderes constituídos, em atuação legislativa,
executiva ou judicial.
Lourido dos Santos (apud PIRES, 2009, p. 286) identifica três elementos que
compõem a concepção jurídica de políticas públicas: i) as metas, ii) os instrumentos
legais, iii) a temporalidade, ou seja, o prolongamento no tempo que implica a realização
de uma atividade e não a de um simples ato. A abordagem da política pública neste
diapasão engloba, também, a sua fase de implementação primária, já que, como já
registrado na definição inicial desta pesquisa, diz respeito à realização de uma sequência
de atos encadeados por parte do Poder Público. Por outro lado, deixa de mencionar a
exteriorização por meio da prestação de serviço público que está sujeita ao controle e
que diz respeito, finalisticamente, à implementação propriamente dita.
Para a literatura da Administração Pública, política pública tem diversas
definições e abordagens.
Heidemann e Salm (2009), em uma acepção mais operacional do termo, afirmam
que as políticas públicas devem ser entendidas como ações, práticas, diretrizes políticas,
fundadas em leis e empreendidas como funções de Estado por um governo, para
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resolver questões gerais e específicas da sociedade. Dentro desta concepção, identificam
a atuação estatal, sobretudo, por meio do uso do planejamento que depende de uma
definição prévia do seu alcance que pode ser de dois tipos: (i) de alcance geral ou
horizontal (exemplo da política econômica) e (ii) de alcance ou impacto setorial (por
exemplo, a política de saúde).
Para Tenório (2002), política pública é uma ação deliberada dos poderes
públicos constituídos visando a atender necessidades de uma sociedade em suas
dimensões setoriais - educação, saúde, habitação, segurança, justiça, saneamento,
transporte, ou, geograficamente delimitadas – nacional, regional, estadual, municipal e
local. 57
A abordagem desta dissertação repousa em uma “nova” compreensão da política
pública e tem como ponto de partida necessário para sua identificação e sistematização
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em uma leitura constitucionalizada, e que
permita identificar as decisões e omissões, de natureza política, do Poder Executivo na
realização dos direitos relativos à educação.
Nesse sentido, pode-se extrair dos textos da legislação educacional em vigor no
Brasil como políticas públicas de educação: i) a gestão democrática da educação e do
ensino (art. 206, CF e art. 3º LDB), objeto de estudo desta pesquisa; ii) plano de carreira
e remuneração do magistério (arts. 61 e 67, Título VI, LDB; Lei nº 11.494, de 20 de
junho de 2007); iii) merenda Escolar (art. 208, inciso VII, CF e Lei nº 8.913, de 12 de
julho de 1994 alterada pela MP nº 1.784, de 14 de dezembro de 1998); iv) transporte
escolar (LDB e Portaria MEC nº 955, de 21 de junho de 1994); v) educação de Jovens e
Adultos (EJA) (arts. 37 e 38 LDB e Lei nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001), vi)
educação indígena (arts. 78 e 79 LDB); vii) educação inclusiva (CF); viii) educação

57

Outras definições e compreensões da Ciência da Administração em tema de políticas públicas serão melhor
esmiuçadas na parte da dissertação que trata da implementação de políticas públicas (educacionais).
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Tecnológica (CF); ix) educação Rural (arts. 1º, 23, 26 e 28 LDB) ; x) ensino Infantil
(art. 29 LDB); xi) ensino Fundamental (arts. 6º e 32 LDB); xii) ensino Médio (arts. 4º,
inciso II; 10 e 35 LDB), e xiii) financiamento da educação, por meio do FUNDEB (Lei
nº 11.494, de 20 de junho de 2007)58.
As políticas públicas surgem como legislação por meio de um processo de
interação de três dimensões do Direito: os fenômenos fático, axiológico e normativo.
(REALE, 2002) Na concepção tridimensional do Direito, o plano fático tem como
característica estimular uma reação que perpassa a sua própria valoração como digna de
uma tutela legislativa e que chega à norma, por meio do processo legislativocodificador. O fato social desencadeador do processo jurídico se exterioriza, no mundo
físico ou das ideias, por meio de fenômenos como autoritarismo pedagógico, ações
didático-pedagógicas inadequadas nas escolas rurais baseadas no trabalho urbanoindustrial e com péssimas instalações físicas (SAMPAIO, 2002), falta de democracia na
gestão da educação e da escola, analfabetismo, analfabetismo funcional, evasão,
repetência, ausência do poder público e da família como geradores da falta da ausência
de frequência escolar, abandono escolar, distorção idade-série, desvalorização do
magistério, dificuldades de acesso à educação, ausência de mecanismos propiciadores
de qualificação dos professores (por meio do planejamento e desenvolvimento de
pessoas), problemas de gestão educacional voltados em grande parte para o foco na
microeducação (SAVIANI, 2000), rotatividade de professores etc.
A problemática da educação envolve inúmeros componentes e para seu estudo
há que se manter uma análise sistêmico-complexa que tem como pressuposto a noção de
que o fenômeno da realidade humana é capaz de produzir sistemas que são dinâmicocomplexos e para serem compreendidos adequadamente precisam ser avaliados por
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A definição de política pública aqui é legalista e denota uma visão reducionista, criticada ao longo desta
dissertação. Entrementes, como já trabalhado no capítulo introdutório optamos por este “recorte” a fim de garantir a
viabilidade da pesquisa científica e evitar tergiversações ou uma ampliação demasiada do objeto de pesquisa.
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meio da visão sintética da realidade.
O dinamismo é uma das características dos sistemas em geral, e do educacional
em especial. A dinamização ocorre por meio de interações entre os seus constituintes
que incorporam contradições e se comportam tanto como condicionante quanto como
condicionado do contexto no qual se encontram inseridos (variável ambiental). Adentrase agora no tema da gestão do Sistema Educacional Brasileiro, sendo que o debate
receberá atenção mais detida no próximo capítulo.

3.3.1 – Sistema Educacional Brasileiro: as políticas públicas
educacionais e a “boa gestão” como garantia de sua qualidade
Abordar-se-á neste tópico a educação brasileira a partir dos pressupostos da
teoria dos sistemas, o que viabilizará uma análise sistêmica da relação controleimplementação em sede de políticas públicas educacionais. A análise é também
complexa eis que multireferenciada e trandisciplinar.
Sabe-se que a educação pode ser abordada de diversas formas. Os teóricos já a
trabalharam sob muitas óticas e estas “escolas da pedagogia” tendem a ser agrupadas,
didaticamente, em vertentes como o intelectualismo, o moralismo, o liberalismo, o
sociologismo, psicologismo pedagógicos etc. (SAVIANI, 2000). Tais abordagens,
contudo, não serão objeto desta dissertação.
Cabe registrar que a concepção aqui trabalhada é aquela libertária da educação,
originária do caráter dialético da estrutura do homem que tem na liberdade, situação e
consciência seus elementos fundamentais que atuam dinamicamente, se contrapondo e
se compondo, se negando e se afirmando em um processo de transformação individual e
coletiva.
Dentro desta concepção, não há como eliminar dos seus componentes o caráter
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de realização da transformação social, de promoção da mudança diante de uma natural
indignação intrínseca do homem diante das injustiças, que vai além da mera adaptação,
e se dirige no sentido de reinventar a própria sociedade. Afinal, como bem registrou
Paulo Freire (2000, p. 33) “a leitura crítica do mundo é um que-fazer pedagógicopolítico indicotomizável do que-fazer político-pedagógico, isto é, da ação política que
envolve a organização dos grupos e das classes populares para intervir na reinvenção da
sociedade”.
A educação é, então, compreendida como uma política de realização da
promoção do homem, no sentido de libertá-lo de toda e qualquer forma de dominação e
como mecanismo da transformação e é concebida como um processo de
desenvolvimento que tem no homem a preocupação central, daí porque para Saviani
(2000) é necessário partir da análise da estrutura do homem para então compreendê-lo
como sistema. Afinal, o sistema parte sempre da estrutura59.
Quando problematizada, a educação envolve inúmeras dimensões e componentes
que demandam, para seu estudo, uma abordagem sistêmica (e complexa), na medida em
que se parte do pressuposto de que o fenômeno da realidade humana, ele próprio, é
capaz de produzir sistemas que são dinâmicos e que, para serem compreendidos
adequadamente, precisam ser avaliados por meio da visão sintética da realidade que
propicie a compreensão do seu dinamismo. Este se extrai do fato de seus elementos
constituintes interagirem, incorporando contradições e se comportando como
condicionante e condicionado do contexto no qual se encontra inserido (ambiente).
O gérmen da ideia de sistemas, na esfera acadêmica, está nos trabalhos do
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A teoria da complexidade e a transdisciplinaridade se opõem, no plano principiológico, às tentativas de redução do
ser humano em uma mera definição ou na sua dissolução nas estruturas formais (artigo 1º da Carta da
Transdisciplinaridade). Nesse sentido, apontamos divergência parcial entre este campo teórico e a Teoria Geral dos
Sistemas (TGS) cujas análises partem, necessariamente, da estrutura para se compreender o sistema. Em estudos
sistêmicos da educação não há como se negar a possibilidade de estruturação do homem, mesmo que este tenha
natureza complexa e, portanto, não seja meramente formal e reducionista, mas seja um pressuposto epistêmico da
própria idéia de sistema e da sua possibilidade de compreensão.
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biólogo alemão Ludwig Von Bertalanffy que em obra batizada como Teoria Geral dos
Sistemas (1956), antes mesmo da consolidação da cibernética e da engenharia dos
sistemas, propugnou a reorientação do pensamento científico por meio da transformação
nas suas categorias básicas.
Enxergou assim, nos sistemas, totalidades complexas e a forma adequada e
universal de abordar a ciência por meio de uma categoria que permitisse a sua leitura e
que pudesse apresentar aplicações práticas de sua visão nos mais diversos campos do
conhecimento como na biologia, na física, na política, na gestão, além de em outras das
divisões disciplinares. Nesse sentido aduzia Bertalanffy à época (2008, p. 31):
Entretanto, só recentemente se tornou visível a necessidade e a
exequibilidade da abordagem dos sistemas. A necessidade resulta do fato
do esquema mecanicista das séries causais isoláveis e do tratamento por
partes terem se mostrado insuficientes para atender aos problemas
teóricos, especialmente nas ciências biossociais, e aos problemas práticos
propostos pela moderna tecnologia. A viabilidade resultou de várias
novas criações – teóricas, epistemológicas, matemáticas etc. – que,
embora ainda no começo tornaram progressivamente realizável o enfoque
dos sistemas.

Para Bertalanffy, decorrem do próprio conceito de sistema, enquanto conjunto de
unidades reciprocamente relacionadas, dois conceitos que retratam as suas duas
características básicas. São eles (CHIAVENATO, 2002, p. 322):
a) Propósito ou objetivo: todo sistema tem um ou alguns propósitos ou
objetivos. As unidades ou elementos (ou objetos), bem como os
relacionamentos, definem um arranjo que visa sempre um objetivo ou
finalidade a alcançar.
b) Globalismo ou totalidade: todo sistema tem uma natureza orgânica,
pela qual uma ação que produza mudança em uma das unidades do
sistema deverá produzir mudanças em todas as suas outras unidades. Em
outros termos, qualquer estimulação em qualquer unidade do sistema
afetará todas as unidades devido ao relacionamento existente entre elas. O
efeito total dessas mudanças ou alterações proporcionará um ajustamento
de todo o sistema. O sistema sempre reagirá globalmente a qualquer
estímulo produzido em qualquer parte ou unidade. Na medida em que o
sistema sofre mudanças, o ajustamento sistemático será contínuo, gerando
a entropia ou a homeostasia.

O conceito de sistema engloba as seguintes ideias: i) as propriedades do todo
explicam as das partes, ii) o todo tem propriedades que as partes não possuem, iii) o
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todo é maior que a mera soma das partes (ideia do emergente sistêmico) e iv) é formado
por

partes

diferentes,

mas

interdependentes

e

são

dinâmicos

(MOTTA;

VASCONCELOS, 2008)60.
A ideia na relação entre sistemas é da possibilidade de “interpenetração”, ou
seja, que as partes de alguns sistemas pudessem ser explicadas como intersecções
recíprocas como quando, por exemplo, a cultura penetra o sistema social ou como os
sistemas sociais penetram o indivíduo e se constroem reciprocamente. Para Luhman
(2009, p. 267):
Fala-se em penetração quando um sistema disponibiliza a sua própria
complexidade, para que outro se construa. Nesse sentido, precisamente,
os sistemas sociais pressupõem vida. Assim, existe interpenetração,
quando essa situação é recíproca; ou seja, quando ambos os sistemas
mutuamente permitem-se proporcionar sua própria complexidade préconstituída. Em caso de penetração, o comportamento do sistema
penetrador está codeterminado pelo sistema receptor. No caso da
interpenetração, o sistema receptor exerce também uma influência
retroativa sobre a formação de estruturas do sistema penetrador,
intervindo nele, portanto, de duas formas: a partir do interior e do
exterior.

O ato de sistematizar é, em princípio, intencional, ou seja, sistematizar é dar
intencionalmente unidade ao que é, em realidade, múltiplo. O sistema, nessa concepção,
implica uma ordem que o homem impõe à realidade. E, note-se, que isso se opera sem
que os seus componentes percam suas especificidades, dentro da unidade, o que é
garantido por meio da coerência interna e externa.
Nesse contexto, são notas caracterizadoras da noção de sistema: i)
intencionalidade, ii) unidade, iii) variedade, coerência interna e iv) coerência externa.
Tal construção teórica nos permite perceber o sistema como uma unidade de vários
elementos intencionalmente reunidos, de modo a formar um conjunto, idealmente,
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Para o funcionalismo de Talcott Parsons (apud MOTTA; VASCONCELOS, 2008, p. 168-169), os elementos do
sistema são interdependentes e funcionam de forma integrada, latente e adaptativa, sendo que como a teoria dos
sistemas parsonianos está baseada no conceito de ação e não de operação, e traz em si a concepção de que os sistemas
são separados e, mais, que inexistiria um “acoplamento de sistemas” de consciência e de comunicação.
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coerente e operante.
Deve-se chamar a atenção para o fato de que, no campo jurídico, a teoria dos
sistemas teve repercussão acadêmica, principalmente, no campo da hermenêutica e,
especificamente, no campo do Direito constitucional onde a doutrina elenca três
diretrizes para a interpretação sistêmica (COELHO, 1997): i) natureza integrada do ato
interpretativo que entende que toda interpretação jurídica dá-se necessariamente num
contexto, isto é, em função da estrutura global do ordenamento; ii) natureza de unidade
do processo hermenêutico, ou seja, que a interpretação das normas jurídicas tem sempre
caráter unitário, devendo as suas diversas formas ser consideradas momentos
necessários de uma unidade de compreensão, e iii) globalidade de sentido do processo
hermenêutico que parte da ideia da compreensão da interpretação como elemento
constitutivo da visão global do mundo e da vida, em cujas coordenadas se situa o
quadro normativo objeto da exegese.
Além do alemão Niklas Luhman, expoente da visão sistêmico-jurídica, autor de
“Legitimação pelo Procedimento” (1980), de “O Direito da Sociedade” (2002) e de
“Introdução à Teoria dos Sistemas” (2009), podem-se citar alguns estudiosos do tema
“sistemas” no âmbito do Direito, elencando suas respectivas obras científicas: Vandyck
Nóbrega de Araújo (“A Idéia de Sistema e de Ordenamento no Direito”, 1986), ClausWilhelm Canaris (“Pensamento sistemático e conceito de Sistema na Ciência do
Direito”, 1996), Juarez Freitas (“A interpretação

sistemática do Direito”, 2004),

Alexandre Pasqualini (“Sobre a intepretação sistemática do Direito”, 2007) e André
Trindade (“Direito Educacional Sob uma Ótica Sistêmica”, 2007, e, “Para entender
Luhman e o Direito como Sistema Autopoiético”, 2008).
Na literatura da educação, para alguns pensadores da educação no Brasil, como
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Saviani (2000), em uma leitura marcadamente fenomenológica e dialética61, partindo da
interpretação da LDB e do seu processo de formação no Legislativo do Brasil,
inexistiria um sistema educacional, pois ele, na forma prevista na legislação, não é
operante e carece de um requisito necessário para ser sistema: a coerência externa.
Existiria, em sua concepção tão-somente estrutura educacional que, se diferencia
do sistema educacional, justamente, por não preencher o requisito da coerência. Além
disso, careceria o sistema educacional brasileiro de atividade sistematizadora no plano
da teoria educacional que embasasse a lei que propugnou sua sistematização. E vai além
criticando a importação de institutos estrangeiros de educação e a improvisação como
marcas da estrutura educacional brasileira.
De fato, a leitura de Saviani (2000) é plausível e encontra ecos nos estudos de
educação em um sentido estrito, ou seja, de pedagogia. Entrementes, a análise enfeixada
nesta dissertação está ligada, justamente, ao conceito de que o autor explicitou ter sido o
adotado pelo legislador: o administrativo. E nessa perspectiva a abordagem sistêmica é
aquela que vem conseguindo explicar os fenômenos da gestão de uma forma mais
completa e com o maior prestígio dentro da Teoria Geral da Administração
(CHIAVENATO, 2009) e é a adotada no âmbito desta dissertação.
Mesmo sem negar a existência de sistemas fechados, a concepção administrativa
de sistema enfoca-o, necessariamente, como um sistema aberto, ou seja, como sendo
aquele que mantém um intercâmbio de transações com o ambiente, fato que promove a
sua autorregulação. Tal concepção se afigura, ademais, adequada à leitura deste trabalho
acadêmico na medida em que se aborda a questão da gestão da educação e esta passa,
necessariamente, por um processo complexo de interações de seus elementos com o
meio ambiente social, por meio de um intercâmbio que é a exteriorização da democracia
61

Dialética como na teoria dos sistemas que diverge da teoria da complexidade por esta ter natureza
dialógica.
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deliberativa, aquela que vai além das noções tradicionais da representatividade e da
participação em sentido estrito e que autoriza a negociação e a deliberação como forma
democrática de decidir as questões públicas. A literatura diferencia gestão da educação
e gestão do ensino, conferindo àquela um caráter macro e a esta uma localização na
esfera micro.
A gestão educacional diz respeito a um amplo espectro de iniciativas que são
desenvolvidas pelas diferentes instâncias de governo, seja como responsabilidades
compartilhadas na oferta do ensino, seja em outros tipos de ações afeitas à sua área de
atuação. Ela está ligada à escola de uma forma mais ampla e ao trabalho que nela se
realiza. A gestão da educação engloba, nesse sentido, decisões como a de absorver e
gerir os recursos, melhorar o planejamento e o estabelecimento de prioridades,
desenvolver os recursos humanos (melhor seria se falar em gerir pessoas) e a gestão de
programas.
Por sua vez, a gestão escolar está no plano da escola e na esfera de abrangência
de atuação e atribuições desta e procura assegurar a promoção do ensino e a
aprendizagem (VIEIRA, 2009) que deve carregar o gérmen das idéias de cidadania e
democracia de molde a propiciar a sua adoção pelos alunos em sua realidade diuturna.
Dentro desta perspectiva a escola, sob a ótica da tipologia organizacionalcomplexa de Amitai Etzioni (1980)62, deve ser entendida como uma “organização
normativa” onde a promoção da aprendizagem e da formação do indivíduo ocorre em
um ambiente onde o poder baseia-se no consenso e sobre objetivos e métodos da
organização, além de se exercer por meio da influência que decorre não apenas do poder
normativo da posição, mas do poder pessoal e do grupo, formal ou informal, que está
incumbido da gestão da escola.
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Etzioni foi o responsável pela inserção da teoria da complexidade no âmbito da teoria das organizações e por isso
ele é conhecido como a matriz intelectual das organizações complexas (LIMA, 2003, p.90) e é estudado dentro da
escola estruturalista da Teoria Geral da Administração.
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Sabendo-se que diferentemente das organizações utilitárias e coercitivas, as
organizações normativas, a exemplo das escolas, é muito mais dependente das
qualidades pessoais dos envolvidos nos processos desenvolvidos na organização de
ensino e que tais processos pressupõem outros processos como os de seleção e
socialização (ETZIONI, 1980) que são intrinsicamente complexos. Assim, a
democratização da gestão da escola passa necessariamente pela possibilidade de escolha
do diretor da escola, que se baseará em um modelo de qualidades pessoais do gestor
escolar, apreendidas pela comunidade e não impostas por meio de um controle que
Etzioni classifica como alienatório, característico do indivíduo desconectado,
psicologicamente desinteressado e que responde apenas mediante o uso da força, coação
ou das imposições63. Nas organizações normativas o poder se baseia, necessariamente
no consenso e o controle é moral e motivacional, jamais impositivo.
As organizações educativas, também, se encaixam em uma das imagens de
Garreth Morgan: a do fluxo e transformação que está ligada à ideia de sistema.
Maturana e Varela (apud MORGAN, 2007), por exemplo, enxergam que as
organizações tentam atingir uma forma de confinamento autorreferencial em relação ao
seu ambiente, ou seja, interpretam o ambiente como projeções das suas próprias
identidades ou autoimagem. Como já se apontou, existe uma contraposição entre esta
visão autolimitada e a visão sistêmica que propicia a mudança e a própria evolução das
organizações, por meio de um processo de exposição à contradição que, implica,
necessariamente, na transformação (qualitativa ou quantitativa). Dentro desta
concepção, importa gerenciar o fluxo como resposta à contradição intrínseca que todas
as organizações sofrem ao longo de suas existências ao invés de exercitar tão-somente o
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Daí a relevância de alguns estudos acadêmicos como este que debate o impacto para a realização da democracia e
da efetivação da qualidade da educação preconizada pela Constituição Cidadã, por meio da viabilização da
democracia na escolha dos diretores da escola e da política que preconiza a gestão escolar participativa.
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controle formal e hierarquizado. As escolas se inserem nesse contexto desde que
envolvam o diálogo com a comunidade. Por envolver diretamente a comunidade
destinatária dos serviços públicos educacionais, a participação comunitária funciona
como um elemento de transparência (accountability) com impacto tanto no plano
pedagógico (mudanças de diretivas pedagógicas, por exemplo, de superação do
paradigma conteudista) quanto de gestão da organização educativa (gestão escolar) que
necessitam contemplar uma postura menos conservadora e mais dialógica com os
destinatários do processo educativo e comunidade como um todo (por exemplo, com o
apoio da coletividade na adoção da “pedagogia da alternância” nas escolas do campo PASSADOR, 2003). Tal postura propicia também, no plano político, um campo de
controle tanto de índole social (em grande parte facilitado pela transparência), como de
instituições interlocutoras sociais, como é o caso do Ministério Público, já que a escola
aqui é um sistema aberto e em constante interação com o ambiente.
Há de se registrar que os estudiosos contemporâneos, cada vez mais, apontam
para pontos de coincidência entre estes dois tipos de gestão (da educação e da escola),
sendo que ambas se articulariam mutuamente, não havendo como concebê-las
disjuntivamente. Esses pesquisadores apontam, também, que a gestão democrática é um
eixo transversal entre a gestão educacional e a do ensino, sendo que ela pode tanto estar
presente em uma ou outra esfera, dentro de uma visão integrada e sistêmica (VIEIRA,
2009), nos exatos moldes propostos na abordagem desta dissertação.
A gestão democrática da educação e do ensino, nessa concepção, é um
subsistema do sistema educação que ao interagir com os outros sistemas e com o meio,
entendido, à luz da teoria organizacional, como tudo o que existe fora e ao redor de um
sistema e que tem alguma influência sobre a sua operação. Dentro dessa visão, é o meio
ambiente quem condiciona o sistema, e é por ele condicionado em uma relação de
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mutualidade.
Em um plano mais operacional, deve-se pensar a gestão da educação como um
instrumento de garantia da qualidade da própria educação determinada pela
Constituição Federal de 1988 (art. 206, inciso VII, da CF), LDB e pelo Plano Nacional
de Educação (PNE 2001-2010). A qualidade, assim, é um atributo a ser garantido à
educação no país. Tanto é assim que, mesmo sabendo que o ensino é livre à iniciativa
privada, a própria Constituição o condiciona a estar autorizada e a ter sua qualidade
avaliada pelo Poder Público, conforme determina o artigo 209, inciso II, da Lei Maior.
A qualidade do ensino de uma forma que abranja a esfera pública e privada é regra de
ordem hierárquica constitucional (e legal) e por isso mesmo vinculante ao próprio
Estado, no sentido de garanti-la à população.
É certo que o termo qualidade é muitas vezes criticado pela literatura por se
entender vazio de conteúdo e se referir aos atributos intrínsecos de um determinado
objeto de estudo (RICHARDSON, 2008), mas pode ser aceito quando erigido a um
parâmetro de comparação, de contraste, desde que tenha conteúdo definido e clareza.
Assim sendo, por qualidade, no contexto do presente trabalho, entende-se a
realização ótima dos direitos fundamentais da população por meio da adequada
implementação de políticas que se concretizam por meio da prestação de serviços
eficientes à população específica e, desse modo, adere ao paradigma da dignidade da
pessoa humana, valor-fonte de todo o sistema normativo pátrio.
Tem-se, dentro desta perspectiva, que a ideia de qualidade da educação perpassa
pela de integração (ou articulação) dos sistemas municipais, estaduais, distrital e federal
de ensino, e deve se guiar pelas metas do Plano Nacional de Educação (Lei nº
19.172/2001) e pelos princípios explicitados no artigo 206 da Carta Magna. Deve,
outrossim, garantir um intercâmbio necessário com a sociedade civil que avalia,
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fiscaliza, controla e decide, deliberando acerca das questões educacionais que lhe forem
atinentes.
As vantagens de se articular o sistema nacional de educação por meio de um
plano (o PNE) com perfil federativo estão explicitadas nas palavras de Carlos Roberto
Jamil Cury (2010, p. 49) para quem um sistema deste tipo:
Ganharia em organicidade, clareza e direção. Uma melhoria de resultados
depende da aceitação de uma nova cultura organizacional para cuja
realização há que se pensar uma estratégia pedagógica junto aos
conselhos de educação, às secretarias de educação e às comunidades
interessadas entre as quais as das famílias dos estudantes. Com isso,
evitar-se-ia a pecha de autoritarismo e consagrar-se-ia um modus
operandi mais consequente ao regime da colaboração.

Uma das principais críticas direcionadas à gestão da educação de uma forma
ampla diz respeito à forma desarticulada, entrópica como se exterioriza. Exemplo de tal
situação está na inércia legislativa, como aquela que deveria dispor acerca das políticas
públicas de oferta de educação escolar com qualidade. Esclareça-se: de acordo com o
artigo 23 da Lei Maior, com as modificações dadas pela Emenda Constitucional nº 53,
de 2006, União, Estados, Distrito Federal e Municípios possuem competências comuns
nesse campo. Todavia, ainda não se encontra regulamentado o parágrafo único do
mencionado artigo que dispõe que as leis complementares fixarão normas para a
cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em
vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.
Outra crítica da gestão do sistema mais amplo de educação está na ausência de
um efetivo regime de colaboração entre os entes federal, estadual, distrital e municipal,
como determina a legislação comum (LDB e PNE) e normas comuns (pareceres e
resoluções do CNE), como bem constatou o Documento-Referência da Conferência
Nacional da Educação Básica de 2010. A busca por um Sistema Nacional de Educação
efetivamente articulado é o objetivo maior e depende de um alinhamento estratégico
entre os envolvidos no processo de construção do próprio sistema (CONAE, 2010).
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Um dos principais debates da educação na atualidade está em se viabilizar a sua
gestão democrática, instrumento de transparência e de controle societal que é a garantia
da sua qualidade . O tema será objeto do próximo capítulo.
3.3.2 - Política da Gestão Democrática da Educação
A efetiva democratização política da administração pública, por meio da
participação popular na gestão das políticas públicas, é uma realidade jurídica já
normatizada em diversas áreas do Direito, mas que precisa ser incrementada no plano da
efetividade jurídica e da eficiência e da eficácia administrativas. E esta temática deve
ser transferida para as discussões acerca da educação.
Há farta legislação sobre a questão da participação popular no campo das
políticas públicas. No ponto que trata da gestão societal nesta dissertação.
Acerca da história recente da educação no Brasil, cabe, inicialmente, registrar
os estudos de Paul Singer, publicados em 1995, nos quais o autor identificou a
existência de duas posições básicas relativas à reforma na educação: i) pela reforma
produtivista, adotada em países de concepção liberal da sociedade, como é o caso do
Chile, e ii) pela reforma civil democrática, em favor da escola pública e de sua
democratização. Esta última trazia em si o gérmen da gestão democrática da educação.
Nesse campo, Singer (1995. p. 15), falando do relacionamento aluno-escola
baseado na priorização daquele e criticando a típica exigência da adaptividade exigida
do aluno pela escola, já propugnava que:
A democratização do processo educativo deveria ir além, tratando de
construir em cada escola uma verdadeira comunidade de todos os
envolvidos, em que a natural superioridade dos professores e
administradores fosse compensada por respeito pela vontade e pelos
sentimentos dos outros membros, sobretudo dos mais jovens e mais
fracos. A reforma democrática deveria se preocupar com as críticas
neoliberais aos serviços sociais do Estado, pois, mesmo discordando das
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propostas produtivistas, é preciso reconhecer que as críticas têm base na
realidade. A reforma democrática teria de ter engenhosidade suficiente
para combinar um processo educativo não-mercantilizado com o combate
ao paternalismo, à ineficiência e ao corporativismo.

No campo normativo-educacional, está claro que, no plano legislativodogmático, o Brasil adotou o ideário da reforma civil-democrática, conforme se extraem
da exegese: i) do art. 53, incisos II e III, do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), que atribui aos filhos o papel de protagonistas do seu processo educacional uma
vez que podem a todo tempo questionar os métodos pedagógicos empregados por seus
pais e educadores, ii) do artigo 206 da Constituição Federal e iii) artigo 3º, inciso VIII,
da Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB) que estabelece a gestão democrática
como o tipo de gestão adotado na educação brasileira. Esta resulta da autonomia e da
participação previstas nos artigos 14 e 15 da LDB. Também foi tratada no artigo 53 do
ECA e é um dos objetivos fundamentais do Plano Nacional da Educação. Este sistema é
que garante, no plano legal e em linhas gerais, a democracia da educação.
Está claro, também, que o legislador não foi absolutamente feliz em sua
atividade legiferante, mas inegável é enxergar que a gestão democrática, nos moldes
previstos na Carta Política e nas leis em vigor, é uma realidade jurídica e que cabe a
cada componente envolvido neste processo (diretores, professores, sociedade civil,
aluno etc.) torná-la efetiva como pretendeu a própria vontade da lei (mens legis). E esse
mecanismo de falha e de construção conceitual legal é muito bem explicitado nas
palavras de Benno Sander (2005, p. 133):
Falhou o legislador ao restringir a gestão democrática ao ensino público,
numa clara demonstração da influência da lógica de mercado no processo
legiferante. Falhou o legislador em não definir claramente as atribuições
do Governo Federal em matéria de gestão democrática da educação.
Falhou o legislador ao não prever, nas disposições sobre a autonomia
escolar, a transferência de efetivo poder de decisão às escolas. Apesar
dessas e de outras limitações da legislação, o conceito de gestão
democrática está claramente consagrado na Carta Magna e na Lei de
Diretrizes e Base da Educação Nacional, dando aos educadores e à
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comunidade os elementos básicos para a conquista de novos espaços para
seu exercício no cotidiano da escola tanto estatal como privada,
confessional ou não.

Neste “novo” ramo do Direito não se podem atribuir todas as tarefas aos Poderes
constituídos, em especial, ao Executivo e ao Judiciário. É preciso que a sociedade civil e
as comunidades, por meio de seus segmentos representativos, organizados em
colegiados ou conselhos, constituam uma verdadeira “rede”, portanto articulada, que
inclui serviços e competências. Veja o exemplo da atuação (ou melhor, da esperada
atuação) de controle e fiscalização exercida pelos Conselhos Tutelares, pelos Conselhos
de Escola e pelos demais órgãos municipais de educação e estabelecida no artigo 56,
inciso II, do ECA.
A legislação dispõe acerca do alcance da autonomia por parte da escola que
pressupõe a participação da própria escola, por meio de seu corpo técnico, dos
professores e dos alunos, tendo como parceiros essenciais a comunidade na qual a
escola está inserida, em especial, os pais dos alunos regularmente matriculados. Nesse
sentido, a gestão democrática da educação deve ser entendida como uma política
pública que determina a participação de todos os componentes envolvidos no processo
educativo (Estado, escola, diretor, professor, aluno, pai, comunidade), por meio do
diálogo,

na

construção

do

plano

político-pedagógico.

São

instrumentos

complementares de apoio desta política: a proposta pedagógica da escola, o Conselho de
Escola, o Plano Municipal da Educação, os Conselhos de Controle Social e o
Regimento Escolar que devem guardar consonância com a proposta pedagógica da
escola.
A instituição escolar, dentro dessa concepção de gestão democrática, passa da
categoria de simples apêndice das Secretarias de Educação, para ser um espaço
autônomo, dotado de organização e de dinâmicas próprias, cujos objetivos
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administrativos, físicos, pedagógicos e sociais têm como ponto de convergência a
construção da cidadania.
A defesa da autonomia escolar, nos dias atuais, se deve ao fato de que, diante da
expansão da oferta educacional e, por conseguinte do quantitativo de escolas, ficou
muito difícil de se manter, por parte do Sistema Central, o atendimento eficiente e eficaz
a todas as unidades escolares sob sua administração (SAMPAIO, 2002).
A descentralização da gestão do ensino deve-se principalmente à necessidade de
a escola, enquanto espaço democrático que é, e de exercício da cidadania, possibilitar a
toda a comunidade escolar o aprendizado e a vivência de valores, pelo próprio exemplo
de como essa autonomia se conquista e se concretiza na vivência diária. Com isso
redefine-se o próprio conceito de democracia e criam-se novas práticas de convivência
social e política não mais enraizadas no individualismo nem nos objetivos de mercado e
de consumo (SCHLESENER, 2006).
São aspectos positivos da gestão democrática (SAMPAIO, 2002):
• Redução das relações manipulativas;
• Comprometimento dos envolvidos no processo;
• Instalação de um clima favorável ao trabalho e à aprendizagem;
• Redução da dependência vertical;
• Maior integração horizontal;
• Resultado da participação de todos no processo de tomada de decisões e
no cumprimento das responsabilidades gerais.
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A participação da comunidade, especialmente dos pais dos alunos, é considerada
hoje, ao lado da autonomia e descentralização escolar, como condição essencial de
gestão democrática, encontrando-se disposta na LDB e no Estatuto da Criança e do
Adolescente, artigo 53, que afirma o direito dos pais ou responsáveis de ter ciência do
processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais.
Desde a década de 1970, a luta pela participação da comunidade e
principalmente dos pais na gestão da escola, por parte de grupos e movimentos sociais,
resultou na exigência legal de constituição dos Conselhos Escolares (ou equivalentes),
Brasil afora.
Todavia, em um número significativo de escolas, a implementação, com o
funcionamento dos Conselhos de Escola ou Conselhos Escolares, está longe de ser
realidade. Há razões sociológicas para isso, como a falta de interesse dos pais, ou
mesmo a percepção da própria escola (teoria da instituição) de que a participação dos
pais pode configurar intervenção ou intromissão nos trabalhos acadêmicos (SAMPAIO,
2002). Mas, em grande parte, o funcionamento interno e rotineiro dos Conselhos de
Escola enfrenta problemas de natureza administrativa e econômica. Não raros estes
Conselhos dependem da prefeitura local ou do governo distrital (no caso do DF), para o
seu funcionamento. Estes arcam com todas as despesas de manutenção, o que contribuiu
para que o Conselho, paulatinamente, perca sua autonomia, tornando-se mero apêndice
das secretarias de educação.
A literatura especializada na gestão democrática da educação, a exemplo de
Fernando Gil Villa, professor da Universidade de Salamanca, entende que a escolha
democrática é uma das facetas da gestão da educação que, para ser democrática tem que
possibilitar, até um certo grau, o autogoverno e a possibilidade da prática eleitoral no
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âmbito escolar, que são raízes do sentimento democrático, no seu sentido mais pleno
(2002).
Assim, não se pode negar que há outro viés político que prejudica sobremaneira
o adequado e democrático processo de escolha dos diretores que, em inúmeras unidades
federadas, continua a ser delegado ao Poder Executivo, em grande parte por ausência de
uma legislação que autorize a escolha democrática do diretor. No Distrito Federal, como
se registrará oportunamente na pesquisa de campo, a escolha dos diretores deve ser
democrática e há legislação distrital regulamentando a questão e vinculando, em
consequência, o administrador público a implementar a escolha democrática da direção
escolar.
A forma de escolha dos membros dos Conselhos de Escola, o tempo de mandato,
a periodicidade das reuniões, o quórum mínimo para tomada de decisões, as
competências e a forma de funcionamento devem estar, devidamente, previstos em lei,
de molde a que se assegure o regular funcionamento dos conselhos, que são
mecanismos tanto de participação popular (na medida em que formulam ou gerem as
políticas públicas educacionais) quanto de controle social (quando fiscalizam e
acompanham a execução dessas políticas).
Importante é que o processo de escolha dos dirigentes escolares por parte da
comunidade escolar (e porque não extraescolar) se constitua em elemento que,
efetivamente, favorece a gestão democrática e representativa do ensino de molde a
atender às justas expectativas depositadas pelo corpo social que se pretende gerir e que,
de alguma forma, exerce um papel ativo e transformador de sua própria realidade
educacional.
Para o cumprimento de seus poderes-deveres, é preciso que os Conselhos
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Escolares sejam, efetivamente, dotados de uma estrutura organizacional, recursos
materiais e uma representatividade paritária do Poder Público e da comunidade, tendo
50% (cinquenta por cento) de membros oriundos do Poder Público e a outra metade de
origem popular. Não se pode perder de mente a função pedagógico-política destes
conselhos no sentido de formação da cidadania ativa da população, ou seja, enxergar os
conselhos como instrumentos de promoção da educação política do povo. Nesse
sentido, dotá-los de funcionalidade é algo indispensável para a construção da própria
democracia.
Outro elemento que aponta para a democratização da gestão da educação, em
seu plano macro, com reflexos na gestão da escola é a existência, de fato, de um regime
de colaboração efetiva, entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, de acordo
como prescrito na Constituição Federal (art. 211) e a LDB (art. 8º). Em lugar da anterior
cultura da municipalização dos encargos e centralização das decisões, inspirada muitas
vezes em políticas clientelistas e hierarquizadas, o que se propõe hoje, é a existência de
um trabalho conjunto de natureza federativa, no qual se dividam responsabilidades e
tomadas de decisões. Há de se garantir este trabalho unificado e não isolado dos
Municípios e do DF seja no âmbito microrregional, inclusive de regiões administrativas
do DF, seja no estadual, ou no macrorregional, por meio da possibilidade de
intercâmbio entre os de grande, médio e pequeno porte (SAMPAIO, 2002).
Para que a gestão democrática da educação se constitua em realidade, cabe
perceber a nova concepção dos profissionais de educação, também, como gestores.
Estes profissionais, além do papel pedagógico clássico, devem viabilizar, na sua prática,
a formação da cidadania por meio de uma tomada de decisão (processo decisório) em
prol da concretização das políticas educacionais que propiciem o acesso às
oportunidades sociais da vida de cada um dos alunos. Ferreira (2006, p. 166) aponta
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que:
É a administração – a gestão – se fazendo em ação na sala de aula, por
conter “em gérmen” o espírito e o conteúdo do projeto político
pedagógico, que expressa os compromissos e o norte da escola por meio
da gestão do ensino, da gestão da classe, da gestão das relações, da gestão
do processo de aquisição do conhecimento, ação educativa e processo
pedagógico metódico e intencional construído em relações sociais, étnicoraciais e produtivas, as quais influenciam conceitos, princípios e objetivos
da Pedagogia, desenvolvendo-se na articulação entre conhecimentos
científicos e culturais, valores éticos e estéticos inerentes ao processo de
aprendizagem, de socialização e de construção do conhecimento, no
âmbito do diálogo entre diferentes visões de mundo.

Nesse sentido, Ferreira (2006) propõe uma nova forma de formação do
profissional da educação voltada, ao mesmo tempo, para a transparência, autonomia e
participação, liderança e trabalho coletivo, representatividade e competência e para a
tomada de decisão voltada para o compromisso e responsabilidade com os princípios
humanos e seu desenvolvimento na sala de aula, por meio do ensino dos conteúdos da
vida baseados na estratégia do diálogo.
A gestão democrática é complexa, na medida em que se compõe de dimensões
que são bastante heterogêneas interna corporis e

entre si. Para pensá-la

epistemologicamente, como instrumento de construção da autonomia, há de se partir da
constatação de que seus pressupostos são multirreferenciados e que toda a abordagem
da educação deve buscar a compreensão desta complexidade, sob pena de se incorrer
em reducionismos indesejáveis ligados ao pensamento cartesiano. Dentro deste
panorama, pensadores da educação como Cornelius Castoriadis, que trabalham com a
figura da instituição, do instituinte e do instituído (além da do imaginário) na
compreensão da educação, entendem que o papel fundamental desta é fazer a ligação
entre a psicanálise e a política, entre o individual e coletivo entre a psiquê e a sociedade
para construir o indivíduo reflexivo e, enfim, a sociedade reflexiva. Para ele (apud
CÓRDOVA, 2004, p. 87):

178

Uma sociedade autônoma, com coletividade que se auto-institui e se autogoverna, pressupõe o desenvolvimento da capacidade de todos os seus
membros participarem nas suas atividades reflexivas e deliberativas. A
democracia, no sentido pleno, pode ser definida como o regime da
reflexividade coletiva (todo o resto decorrendo dessa definição). E a
democracia não pode existir sem indivíduos democráticos. E vice-versa
(1990, p. 160)

A gestão democrática da educação passa pela superação da racionalidade
instrumental e pressupõe, em última análise, uma racionalidade comunicativa, nos
moldes apregoados por Jurgen Habermas e que será objeto de atenção mais detalhada
no próximo capítulo. Antecipe-se, contudo, que a escola, dentro desta visão, pressupõe a
emancipação do indivíduo em sua conformação social, e a racionalidade administrativa
democrática é manifestação direta da autonomia da escola, em termos pedagógicos,
administrativos e financeiros, sendo que seus consectários respaldam e fortalecem a
própria escola como organização voltada para a formação e para o ensino (LIMA, 2003)
e, em última análise, é fundamental para a garantia da liberdade individual da
democracia e da participação dos sujeitos envolvidos no processo educativo
(MEDEIROS, 2005).
3.3.3 – Implementação de políticas públicas de gestão
democrática da educação e do ensino por meio do controle
exercido pelo Ministério Público
A implementação de políticas públicas é uma preocupação da modernidade.
Enxerga-se na política pública o veículo para a concretização dos direitos civis
fundamentais, especialmente, aqueles classificados em doutrina como pertencendo a
uma segunda geração de direitos. Em uma visão atualizada, sabe-se que ela diz respeito
a direitos de terceira e até mesmo de quarta gerações (novos direitos).
Por isso, tanto para os estudiosos da Administração Pública (com estudos acerca
da governança), quanto para aqueles que se dedicam ao estudo do Direito, a

179

concretização das promessas políticas e sua realização ótima são temas de indiscutível
relevância.
Um dos primeiros trabalhos sobre a importância de entender a implementação de
políticas públicas, na Administração Pública, foi o livro “Implementação”
(PRESSMAN; WILDAVSKY, 1973). Nessa obra, os autores avaliaram os programas
de desenvolvimento econômico de apoio às minorias étnicas levados a efeito pela
Agência

de

Desenvolvimento

Econômico

(EDA

–

Economic

Development

Administration) em Washington e apontaram, pela primeira vez, para os problemas
relativos à efetiva execução de políticas públicas. Registraram, também, a falta de
atenção que a literatura acadêmica da época dispensava à questão.
O “alerta” surtiu efeito, e grande foi a produção intelectual sobre o tema que se
seguiu, com inúmeros trabalhos e estudos publicados naquela mesma década (REIN e
RABINOVITZ, 1977; BARDACH, 1977; BERMAN, 1978; ELMORE, 1979). Nas
décadas seguintes, a literatura continuou abordando a temática (MAZMANIAN e
SABATIER, 1980; EDWARDS III, 1983; NAJAM 1995, GRINDLE, 1998).
Os estudiosos trataram da implementação de políticas públicas sob as mais
diversas óticas, sendo que a doutrina pode ser, didaticamente, dividida em três
“gerações” (GOGGIN et al., 1990; NAJAM, 1995).
Puppim de Oliveira (2007) aponta que, para a primeira geração, a
implementação de políticas públicas diz respeito à mudança de diretiva administrativa,
por meio de lei em sentido “lato”, para a prática, tendo como elementos: (i) uma
declaração governamental de suas preferências/opções, (ii) mediada por um número de
atores sociais (iii) que criam um processo circular caracterizado por relações recíprocas
de poder e negociação (REIN; RABINOVITZ, 1977). Trata-se, portanto, de abordagem
analítica, focada na estrutura, agentes e métodos de implementação.
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Por sua vez, a “segunda geração” trabalhou a temática com a construção de
modelos para determinar variáveis relevantes e explicar as relações de causalidade no
processo de implementação (MAZMANIAN; SABATIER, 1980; VAN PETER; VAN
HORN, 1975). Esta escola sofreu severas críticas, especialmente, diante da
impossibilidade de se criar uma modelagem a ser seguida universalmente pelos
administradores públicos, sem levar em conta as especificidades de cada contexto
fático-estrutural, geográfico e histórico. Por outro lado, foi profundamente útil na
medida em que identificou as principais variáveis do processo de implementação de
políticas públicas.
A “terceira geração” combinou trabalhos conceituais e empíricos, abandonando
o escopo de criação de um “modelo universal”, propugnado pela escola anterior.
Trabalhou a implementação de políticas públicas como um processo decisório,
conferindo, assim, importância destacada ao planejamento (GOGGIN et al., 1990;
NAJAM, 1995; GRINDLE, 1980).
Nesse sentido, alguns pesquisadores compreendem o fluxo do planejamento
como estrutura que funciona de cima para baixo (top-down), outros de baixo para cima
(bottom-up) (ELMORE, 1979; LIPSKY, 1978; KAUFMAN, 1973), a depender do
envolvimento direto ou não da população na “construção” da política pública.
Em uma visão contemporânea, ambas as estruturas são consideradas
importantes e plausíveis para o processo de gestão de políticas públicas, sendo, destarte,
conciliáveis (HANF, 1982 apud PUPPIM DE OLIVEIRA, 2007). O primeiro, por
decorrer, da própria organização do Estado-Administração. O segundo, por ser
considerado mais eficiente, haja vista que os atores envolvidos sabem exatamente o que
acontece, o que facilita o alcance de resultados eficazes (PALUMBO; HARDER, 1981),
além de ser, patentemente, mais democrático.
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O Direito também se preocupa com a questão da gestão de políticas públicas, no
Estado Democrático e Constitucional de Direito, abordando a questão sob a perspectiva
de Jurgen Habermas (1978), que trabalhou, dentre outras, com as noções de
“governabilidade

democrática”,

“democracia

procedimental”

e

“administração

comunicativa”.
Habermas com o escopo de superar a razão instrumental e iluminista que, em
sua percepção, encobria a dominação burguesa, propôs uma lógica de troca de ideias e
informações entre os sujeitos históricos. Estabeleceu o diálogo como forma de produção
de conhecimento e dentro desta perspectiva propôs duas abordagens teóricas: i) do
Sistema, guiado pela lógica instrumental e que diz respeito à reprodução material e ii)
do Mundo da Vida, uma rede de significados que compõem determinada visão de
mundo. Por sua vez, os significados estão vinculados a fatos objetivos, normas sociais e
aos conteúdos subjetivos (AZEVEDO, 2007).
Para o professor da Universidade Johann Wolfgang von Goethe, de Frankfurt, a
ética é universalista, deontológica, formalista e cognitivista e os princípios éticos não
devem ter conteúdo. As discussões, enquanto problematização do diálogo, e a
participação nas decisões políticas possibilitariam a avaliação dos conteúdos normativos
naturalmente demandados pelo mundo da vida. Tal discurso é integrativo e propicia a
democracia e a cidadania como meios para resolução dos conflitos de forma consentida
pela coletividade, ou seja, por meio da participação do destinatário do comando
normativo no seu processo de elaboração. Daí porque a linguagem é a base filosófica da
leitura habermasiana do mundo e que esta é justificada em quatro níveis de validade que
diriam respeito à essência da comunicação e são apreendidas por meio da obtenção de
respostas para os seguintes questionamentos: o que é dito é compreensível?;

O

conteúdo do que é dito é verdadeiro?; O emissor se justifica por certas normas que são
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invocadas no uso do idioma, e o emissor é sincero no que diz?
Para Habermas, Direito é tanto facticidade, quando se realizam os desígnios de
um legislador político e é cumprido e executado socialmente sob a ameaça de sanções
fundadas no monopólio estatal da força, quanto validade, quando suas normas se
fundam em argumentos racionais ou aceitáveis por seus destinatários. Da tensão entre
autolegislação e coerção (elemento sancionatório, que torna obrigatório o ordenamento
jurídico) é que prospera a necessidade de garantir a autonomia política dos cidadãos
associados e, enfim, a razão comunicativa (AZEVEDO, 2007).
Enquanto médium de integração social, na medida da comunicação, da validade
discursiva e da aceitação pelo corpo social, a teoria do agir comunicativo consegue
emprestar ao ordenamento jurídico um sentido de emanação da vontade democrática
dos cidadãos institucionalizados juridicamente e que, por meio da orientação da ação
por procedimentos discursivos, guiados pela razão do melhor argumento, constroem a
norma. Em última análise, o princípio habermasiano do discurso converte-se em
princípio da democracia, por intermédio de uma concepção discursiva e procedimental
que pode construir uma presunção de legitimidade e racionalidade do sistema
normativo. Para Habermas (2007, p. 21-22), os pressupostos pragmáticos da discussão
ocorreriam sob duas condições simultâneas que foram por ele identificadas quando de
sua resposta ao professor Alain Renaut, em debate levado a efeito em 2001, na
Universidade de Paris-Sorbonne (Paris IV). As enumerou da seguinte forma:
- a primeira : que cada participante individual seja livre, no sentido de ser
dotado de autoridade epistêmica da primeira pessoa, para dizer “sim” ou
“não” – concordo plenamente com o professor Renaut, mas é preciso
atender ainda à segunda condição;
- a segunda: que essa autoridade epistêmica seja exercida de acordo com
a busca de um acordo racional; que, portanto, só sejam escolhidas
soluções que sejam racionalmente aceitáveis para todos os envolvidos e
todos os que por ela forem afetados

A administração comunicativa de Habermas passa necessariamente pela
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construção de três conceitos básicos: i) de esfera pública (distinta da esfera
governamental) e onde haveria um espaço para o debate público, ii) da necessidade de
reconciliação entre a hermenêutica e o positivismo, com repercussões nas discussões
acerca da lógica do poder-dominação e iii) teoria da ação comunicativa (AZEVEDO,
2007).
Na esfera pública, a democracia é procedimental, considerada aquela que
envolve a todos na outorga de responsabilidades indissociáveis do processo de
construção de seus cotidianos. A Administração Pública compreendida como processo
democrático, sem ignorar a concorrência entre interesses públicos e privados
concorrentes e como comunidade ética institucionalizada no Estado, implica que nas
regras do processo político sejam viabilizadas a transparência e a honestidade e
justificadas, sempre sob a ótica dos direitos humanos e fundamentais, partindo do texto
constitucional como pauta organizacional da civilidade (LEAL, 2003).
A teoria discursiva de Habermas privilegia, no plano do agir comunicativo, a
moderna definição de pluralismo do Estado que, por sua vez, engloba a multiplicidade
de facetas da sociedade, rechaça o autoritarismo e valoriza as forças sociais dos grupos
coletivos que detêm capacidade de transformação qualitativa das relações humanas
(CANOTILHO, 1997).
Afinal, o fortalecimento da democracia depende de um relacionamento
equilibrado entre o Poder Público e a sociedade, de tal modo que o Estado não seja
fortalecido em si e por si mesmo, isto é em função dos fins que lhe são próprios, mas
sim em razão das finalidades dos indivíduos, dos grupos naturais e da coletividade em
seu conjunto (REALE, 1987). Necessário se faz superar o conceito de Estado como
parte principis, privilegiando a concepção estatal ex parte populi (BOBBIO, 2005).
E, nesse sentido, cabe ao Ministério Público, enquanto interlocutor dos anseios
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sociais perante o Poder Público, atuar na seara da implementação das políticas públicas
em verdadeira coordenação com o controle que emana da própria sociedade. O MP tem,
assim, o papel de defesa dos interesses transindividuais e do seu membro se espera “a
sensibilidade, a coragem e a criatividade para a efetiva promoção desses interesses,
acolhendo, outrossim, a colaboração e os subsídios que os grupos sociais interessados
nessa mesma tutela podem trazer a juízo” (MANCUSO, 1997, p. 33).
Outra discussão acadêmica internacional de relevo diz respeito à abordagem da
implementação de políticas públicas em países em desenvolvimento. Tanto a
Administração quanto o Direito tratam do assunto.
Na seara administrativa, alguns autores não fazem diferenciação, ao conceber
seus modelos e estudos entre países “desenvolvidos” e “em vias de desenvolvimento”
(VAN METER; VAN HORN, 1975). Contudo, boa parte da literatura brasileira e
alienígena faz tal distinção (OLIVEIRA, 2002; MIGDAI, 1998; CAMPOS, 1990;
MANOR, 1999) (Apud PUPPIM DE OLIVEIRA, 2007). Para

os

teóricos,

a

implementação de políticas públicas em países em desenvolvimento diverge daquela
praticada em nações desenvolvidas em três aspectos: (i) baseia-se em estudos de caso e
utiliza menos os modelos devido a grandes variações internas de contexto social,
cultural e político; (ii) enfatiza influências de cima-para-baixo (top down) no processo
de planejamento, e (iii) esbarra em maiores dificuldades políticas, técnicas, financeiras e
culturais (NAJAM, 1995).
Outros pontos merecem, neste diapasão, destaque e dizem respeito: (i) à
dificuldade de articulação entre sociedade e Estado, em grande parte pela falta de
organização desta primeira e das dificuldades na obtenção de um feedback do Estado;
(ii) à diminuída capacidade financeira de alguns países do chamado “Terceiro Mundo”,
(iii) à falta de capacitação humana, competência técnica e motivação dos gestores
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envolvidos no processo político e (iv) à visão simplista do processo de planejamento
(LAFER, 1970; MATUS, 1993).
Analisando a estabilidade das políticas públicas na América Latina, uma das
suas características-chave ao lado da adaptabilidade, coerência e coordenação,
qualidade da implementação e da aplicação efetiva, consideração do interesse público e
eficiência, um estudo desenvolvido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), David Rockfeller Center for Latin American Studies e pela Universidade de
Harvard, de 2006, aponta para a fragilidade destes Estados em manter a maioria delas ao
longo do tempo, atribuindo às mudanças políticas ligadas à esfera governamental, por
meio da alternância ou não no poder, e quase sempre da falta de compromisso com a
esfera dos interesses públicos e, desse modo, para a ausência de ingrediente que
propicie o almejado desenvolvimento econômico. Assim registra o relatório (p. 131):
Em outros países, as políticas são com freqüência revertidas, muitas vezes
a cada pequena mudança nos ventos políticos (seja mudança na
administração, ou mesmo mudança de algum membro importante do
governo ou burocrata sênior). Ter políticas estáveis não significa que as
políticas não possam sofrer alterações, mas que as alterações tendem a
responder a mudanças nas condições econômicas ou ao fracasso de
políticas anteriores, não a mudanças políticas. Em países com políticas
públicas estáveis, as mudanças tendem a ser gradativas, a aproveitar as
realizações de administrações anteriores e a ser alcançada através de
consenso. Em contraste, ambientes de políticas públicas voláteis são
caracterizados por grandes guinadas e por falta de consulta aos diferentes
grupos da sociedade.

A implementação de políticas públicas, contextualizada em países em vias de
desenvolvimento, também desperta discussões jurídicas de relevo.
Em tema de concretização dos direitos sociais fundamentais, um dos principais
debates diz respeito à sujeição destes à chamada “cláusula da reserva do possível”.
Segundo esta teoria, de origem alemã, a ação do administrador público fica submetida à
disponibilidade financeira para atender às “liberdades positivas” dos cidadãos,
entendidas como aquelas que criam obrigações (prestações positivas) para o Estado.
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Tal limitação, contudo, não é, plenamente, aceita em sede doutrinária.
Primeiramente, porque a reserva do possível foi cunhada com enfoque na realidade
germânica e não pode ser, simplesmente, transplantada para países como o Brasil
(FERNANDES, 2006). Em segundo lugar, porque ela não é compatível com a realidade
dos países em desenvolvimento, onde não há garantia de um mínimo social (KRELL,
2002). No Brasil, como cediço, existe um tremendo “déficit social” e, segundo esta
visão, tal fato não pode ser ignorado pelo Direito.
Há, contudo, estudiosos dedicados ao direito internacional e aos direitos
humanos que admitem a limitação da “reserva do possível” no Brasil. Enfocam a
problemática sob o manto de duas teorias: (i) da indivisibilidade dos direitos humanos e
(ii) da proibição do retrocesso social.
Por indivisibilidade dos diretos humanos entende-se que os direitos civis e
políticos só se realizam, de forma plena, com o gozo dos direitos sociais. Segundo os
estudiosos não é possível assegurar uns sem a implementação dos outros, em uma ideia
de mútua interdependência. Nesse sentido, aduz Trindade (1997, p. 31):
Com efeito, a denegação ou violação dos direitos econômicos, sociais e
culturais, materializados, e. g., na pobreza extrema, afeta os seres
humanos em todas as esferas de suas vidas (inclusive a civil e política),
revelando assim de modo marcante a interrelação ou indivisibilidade de
seus direitos. A pobreza extrema constitui, em última análise, a negação
de todos os direitos humanos. Como falar de direito de livre expressão
sem o direito à educação? Como conceber o direito de ir e vir (liberdade
de movimento) sem o direito à moradia? Como contemplar o direito de
participação na vida pública sem o direito à alimentação? Como referir-se
ao direito à assistência judiciária sem ao mesmo tempo ter presente o
direito à saúde? E os exemplos se multiplicam. Em definitivo, todos
experimentamos a indivisibilidade dos direitos humanos no quotidiano de
nossas vidas: é esta uma realidade inescapável. Já não há lugar para as
compartimentalizações, impõe-se uma visão integrada de todos os direitos
humanos.

Por sua vez, pela teoria da proibição do retrocesso social, define-se a ideia de
que os direitos sociais, mesmo diante da sujeição à reserva do possível, uma vez
implementados acabariam por impor uma vinculação ao administrador no sentido de se
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manter a prestação estatal. Uma vez implementada, vinculado estaria o administrador à
continuação da prestação estatal.
Canotilho (apud PIRES, 2009, p. 310) traz uma abordagem diferenciada da
questão e define aquilo que chama de direitos derivados a prestações como a garantia do
grau de concretização já obtido. Em outras palavras, cuida do dever estatal de não
eliminar, sem compensação ao menos equivalente, o núcleo essencial de um direito à
prestação que já foi implementado. Aponta, de certa forma, para a possibilidade de
violação, mesmo que compensada, de uma política pública implementada.
A prática jurídica das ações civis públicas (ou ações coletivas como preferem
alguns) que envolvem a discussão de gastos de recursos orçamentários para a
implementação de políticas públicas, nos moldes expostos nesta dissertação, precisa ser
revista de forma urgente, e o próprio Poder Judiciário, mesmo que timidamente, tem
assinalado para a possibilidade de assegurar direitos fundamentais que acarretem gastos
orçamentários pela determinação liminar (ou de provimento final) de inclusão de
dotação orçamentária no projeto de lei orçamentária do exercício seguinte ao da
propositura da ação (ou do exercício seguinte ao da sentença transitada em julgada ou
pendente de recurso sem efeito suspensivo).
Outrossim, decisões recentes (2009 e 2010) do Superior Tribunal de Justiça64
têm explicitado que o Poder Público deve demonstrar processualmente a falta de
64

RECURSO ESPECIAL Nº 1.185.474 - SC (2010/0048628-4)
RELATOR : MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE CRICIÚMA
PROCURADOR : PATRICIA TATIANA SCHIMIDT E OUTRO(S)
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL –
ACESSO À CRECHE AOS MENORES DE ZERO A SEIS ANOS
– DIREITO SUBJETIVO – RESERVA DO POSSÍVEL –
TEORIZAÇÃO E CABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE
ARGUIÇÃO COMO TESE ABSTRATA DE DEFESA –
ESCASSEZ DE RECURSOS COMO O RESULTADO DE UMA
DECISÃO POLÍTICA – PRIORIDADE DOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS – CONTEÚDO DO MÍNIMO EXISTENCIAL
– ESSENCIALIDADE DO DIREITO À EDUCAÇÃO – PRECEDENTES DO E. STF E STJ
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recursos, não se admitindo a utilização da tese genérica da ausência destes de molde a
frustrar mandamentos constitucionais fundamentais como aqueles relativos à educação.
Outrossim nessas decisões pioneiras o Poder Judiciário tem entendido que a
teoria da reserva do possível, cunhada pelos alemães, é no sentido de que o indivíduo só
pode requerer do Estado uma prestação que se dê nos limites do razoável, ou seja, que o
cidadão, de maneira racional, só pode esperar a fruição de direitos dentro de uma ótica
de razoabilidade, que deve ser delimitada dentro da realidade social de cada país.
O Brasil, país considerado periférico e que ainda não implementou o mínimo de
prestações materiais capazes de assegurar uma existência digna à sua população, não
pode negar o atendimento dos serviços sociais definidos constitucionalmente por
considerar tais pleitos destituídos de razão ou lógica. No Brasil vigora mais
explicitamente o princípio do mínimo existencial que permite discutir a implementação
de políticas públicas para o atingimento deste65.
A busca pela via judicial da implementação de políticas públicas educacionais
no Brasil tem, contudo, se mostrado sobremodo difícil. Como bem aponta Boaventura
(1994) no sistema jurídico brasileiro, em contraposição ao anglosaxão, o desempenho
do Judiciário é reduzido na proteção aos direitos educacionais. O Executivo, em
compensação, tem maior atuação tanto pelos organismos de linha como pelos
normativos, sendo que esta última constatação remete, em grande parte, à hipertrofia da
atividade legislativa exercitada pelo Executivo, por meio de Medidas Provisórias. Para o
autor, a explicação para este fenômeno pode estar no contraste entre a literatura jurídica
brasileira e a contribuição estadunidense que, no seu entender, edita decisões (judiciais)
que são fontes primárias e, portanto, normas, enquanto no sistema brasileiro, ligado ao
civil law, os juízes aplicam e interpretam as leis, sem, contudo, editar normas.
65

Confira-se no Superior Tribunal de Justiça (STJ) o Recurso Especial n. 1.041.197-MS (2008/0059830-7, cujo
relator é o eminente Ministro Humberto Martins).
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Assim, o Ministério Público, enquanto órgão com o poder-dever de implementar
políticas públicas tem enormes desafios a enfrentar. As dificuldades são muitas e serão
objeto de observação mais atenta diante da realidade do órgão ministerial do Distrito
Federal em pesquisa de campo levada a efeito no próximo capítulo.
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4 – PESQUISA DE CAMPO
Para que os objetivos propostos sejam alcançados, além da pesquisa teórica de
interface Administração-Direito, inserida no contexto da revisão bibliográfica, também
se desenvolve pesquisa empírica, utilizando-se o método qualitativo. As análises
seguem o método epistemológico e buscarão compreender a essência do fenômeno
estudado diante da observação dos elementos e das relações entre eles.
A organização pesquisada é o Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios, que é um dos quatro ramos do Ministério Público da União (MPU), ao lado
do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho e do Ministério
Público Militar. Ela é composta por procuradores de justiça (que atuam em segunda
instância, segundo grau de jurisdição) e por promotores de justiça, estes com atuação
em primeira instância (ou primeiro grau de jurisdição) e extrajudicial.
O Ministério Público do Distrito Federal tem por chefe o procurador-geral de
justiça, nomeado pelo presidente da República dentre integrantes da carreira, indicados
em lista tríplice, mediante eleição para mandato de dois anos, permitida uma
recondução por igual período, na forma da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de
1993 (art. 156).
Todo os membros ministeriais, quando do exercício de suas funções, presentam
(teoria da presentação) a instituição, ou seja, fazem presente a instituição e não apenas a
representam (teoria da representação)66.
Os presentantes ministeriais exercem inúmeras atribuições, sendo que a mais
conhecida é aquela de natureza criminal, tanto de persecução penal quanto de execução
66

Na literatura e na prática judiciária estabeleceu-se como usual a utilização do termo “representante ministerial”. Na
presente dissertação, mesmo que se adote a teoria da presentação com a, destarte, utilização preferencial da expressão
“presentante ministerial”, a fim de facilitar a compreensão do texto e garantir sua fluidez, evitando-se a repetição,
utilizar-se-á, outrossim, o termo “representante ministerial”.
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da pena (promoção privativa da ação penal pública, fiscalização da lei - custos legis- ,
investigação criminal direta pelo membro do MP, requisição de diligências
investigatórias e instauração de inquérito policial, controle externo da atividade policial,
na forma da lei complementar, fiscalização dos estabelecimentos penitenciários da
capital federal, etc.).
Entrementes, há outras relevantes funções desempenhadas como, por exemplo,
aquelas relativas à: (i) infância e juventude (exercício da defesa e tutela dos diretos da
criança e do adolescente, promoção dos procedimentos relativos aos atos infracionais
etc), (ii) matéria cível (promoção do inquérito civil e ação civil pública para a proteção
dos direitos constitucionais, do patrimônio público e social, do meio ambiente, da
saúde, da educação, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico - bem como de outros interesses individuais indisponíveis e homogêneos,
sociais, difusos e coletivos - exercer o fiel cumprimento da lei em ações reativas a
testamentos, heranças jacentes, processos falimentares, registros públicos, e em todas as
causas que envolvam o interesse público), (iii) matéria eleitoral (fiscalização da
propaganda eleitoral e coibição do abuso do poder econômico etc.), além de outras.
A fim de tornar mais didática a questão das atribuições ministeriais,
explicitamos que o Ministério Público, como órgão agente, atua em duas frentes
principais: (i) criminal, e (ii) das políticas públicas. Esta última vertente está ligada à
realização de direitos de segunda, terceira e quarta gerações e, por isso mesmo, dizem
respeito à busca pelo órgão ministerial, na esfera judicial e extrajudicial, da
concretização, como já apontado na revisão da literatura, da gestão democrática da
educação. Esta, além de estar prevista na Carta Maior e na legislação em vigor, diz
respeito ao direito à educação e à própria defesa do regime democrático, e por isso
mesmo deve ser objeto de atuação pelo MPDFT, com o escopo de realizá-la nas
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hipóteses de ausência ou ineficiência estatal.
Nesta pesquisa, realizaram-se entrevistas em profundidade com as três
promotoras responsáveis pela defesa da educação no Distrito Federal (Dra[s] Ana Luisa
Rivera, Jaqueline Ferreira Gontijo e Márcia Rocha), buscando compreender a realidade
das duas Promotorias de Defesa da Educação (PROEDUCs), tanto quanto à sua
estrutura e funcionamento quanto aos dilemas por elas enfrentados na atuação diária,
judicial e extrajudicial, com especial atenção, no que pertine ao atingimento de
objetivos relativos à implementação de políticas públicas de gestão democrática da
educação naquela unidade federada.
Elaborou-se um “roteiro de entrevista” (ANEXO II), que foi encaminhado para
cada uma das presentantes ministeriais, via eletrônica, com uma semana de
antecedência, e designaram-se datas individualizadas para as entrevistas, oportunidades
em que este pesquisador se deslocou para a PROEDUC (em duas datas distintas) e ao
Edifício Sede do MPDFT (em outro momento) para a oitiva das promotoras de justiça
que zelam pela educação no DF.
A validação êmica (HAIR JR; WOLFINBARGER; ORTINAU; BUSH, 2010)
das análises qualitativas realizadas neste relatório foi obtida por meio da submissão
deste relatório (pela via eletrônica) às três promotoras entrevistadas que anuíram
(também, pela via eletrônica) com os termos do que aqui restou consignado.
Além da entrevista em profundidade, a análise de documentos processuais
(ações civis públicas, mandados de segurança, medidas cautelares etc.) e de natureza
administrativa (recomendações, ofícios etc.) serviu como meio de correlacionar os
dados obtidos nas entrevistas com a prática destas promotorias com vistas à melhor
compreensão da realidade vivenciada pelos órgãos ministeriais responsáveis pela defesa
da educação no Distrito Federal.
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As análises seguirão o método epistemológico, dialético e buscarão compreender
a essência do fenômeno estudado diante da observação dos elementos e das relações
entre eles.
A Promotoria de Justiça de Defesa da Educação foi criada no MPDFT pela
Portaria nº 56/2000 (ANEXO III) do procurador-geral de justiça tendo em vista: (i) o
grande número de demandas na área educativa que assolavam à época as Promotorias
de Justiça de Defesa da Infância e Juventude, (ii) a necessidade de se garantir uma
maior especialização no trato ministerial acerca do tema educação e (iii) por ser, como
bem apontou Dra. Márcia Rocha, uma “área de grandes fragilidades” na seara das
políticas públicas. Ela funcionou em caráter experimental até fevereiro de 2008, quando,
finalmente, foi integrada à estrutura do MPDFT.
Dra. Rivera, quando de sua entrevista, registrou que embora o direito à educação
não seja um direito específico de crianças e adolescentes, por também poder abarcar
adultos (exemplo do EJA – Educação de Jovens e Adultos), em relação àqueles é
considerado um direito indisponível, o que lhe confere um status diferenciado e
merecedor, nos termos da Constituição Federal, de uma defesa específica por parte do
MP, já que se configura como obrigação do Estado e da família proporcioná-lo. Por isso
mesmo, a maior parte da atuação da PROEDUC diz respeito às crianças e adolescentes.
A atuação da PROEDUC pode ocorrer tanto de ofício, como por provocação da
sociedade. Desse modo, qualquer pessoa pode encaminhar reclamações por escrito ou
comparecer à Promotoria para relatar um fato relacionado à educação escolar ou mesmo
para fazer uma “denúncia”.
Dra. Rivera assinalou que o termo “defesa do direito à educação” é muito amplo
e abrange temas coletivos e individuais, sendo que em algumas hipóteses um mesmo
direito pode possuir as duas naturezas. Nesse sentido, é considerado direito difuso a
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existência de uma política pública adequada de oferta de vagas em escolas, mas também
é direito individual de cada aluno ser matriculado em escola pública ou particular.
Por isso, a PROEDUC atua tanto em casos individuais como em casos coletivos
ou concernentes a direitos difusos67. Rivera aponta que
um aluno fora da escola ou com problemas na escola
(discriminação, falta de professor etc.) é uma violação ao seu
direito à educação e demanda esforços da Promotoria para
detectar o problema e buscar soluções, seja com reuniões com os
genitores, professores ou outras medidas administrativas ou
judiciais.
Todas as promotoras entrevistadas entendem que a prioridade da PROEDUC diz
respeito às políticas públicas educacionais, em especial, no plano da implementação
(sem, contudo, negarem a relevância da atuação ministerial também na formulação e
avaliação destas políticas) e que existem sérias dificuldades em se concretizar esta meta.
Note-se que, para Dra. Gontijo, o termo formulação não significa que o MP invente a
política, mas que este possa participar de forma dialógica do processo político de
formulação da legislação, buscando sua adequação ao espírito da Carta Política
No que pertine às políticas públicas educacionais voltadas para o alunato
composto por pessoas portadoras de necessidades especiais, Dra. Rocha ressaltou
importante atuação da Promotoria, seja no combate à discriminação, seja na
implementação de um atendimento especializado para essa coletividade com o escopo
de garantir : (i) a acessibilidade desses alunos à escola, com garantia do seus direitos de
ir e vir (transporte escolar adaptado e com monitores de veículos com preparo para
lidar com a as limitações dos alunos portadores de deficiência, rampas de acesso às
escolas etc.) e (ii) integração social por meio de um processo pedagógico adequado às
limitações específicas do aluno portador de necessidades especiais.
Dra. Rocha revelou especial preocupação com esse tema, no sentido de que
67

Note-se que, como bem, registrou Dra. Rivera, a PROEDUC não possui atribuição criminal.

195

sejam evitados os “desperdícios de talentos” e seja garantido o direito educacional de
forma inclusiva e com o necessário respeito às diferenças intrínsecas deste alunato
especial, tendo como exemplo prático as demandas relativas à adaptação curricular para
alunos autistas e disléxicos. Mesmo sendo um direito desta coletividade (direito
coletivo, portanto), normalmente os casos apresentados na Promotoria são
individualizados, e as dificuldades são tão complexas que passam até mesmo por
aquelas relacionadas à própria área de saúde em fornecer um “diagnóstico fechado”
sobre a moléstia (caso de algumas deficiências mentais e da “síndrome de asperger”, por
exemplo) de que o determinado aluno padece, o que dificulta ou inviabiliza, ao final a
sua inserção escolar.
Note-se que, segundo Dra. Rocha, em alguns casos, mesmo com o laudo da área
da saúde, a Secretaria de Educação não providencia o atendimento especializado68.
Nesse sentido, a promotora entende como “crítico” o incremento dos recursos humanos
da PROEDUC no sentido de que seja montada uma equipe psicopedagógica de suporte
à atuação ministerial, com o escopo de fornecer uma assessoria especializada para
melhor embasamento e funcionalização nas áreas de demanda ligadas às necessidades
especiais do alunato.
A “educação inclusiva” segundo síntese histórica apresentada pela Dra. Rivera,
passou por quatro etapas evolutivas: (i) em um primeiro momento, a exclusão do
“diferente” era a regra (educação que excluía o deficiente mental, o negro, o portador de
transtorno psíquico etc.) (ii) em um segundo momento a educação se baseava na
separação (separação entre “normais” e “diferentes”), (iii) etapa histórica da integração,
em que a “minoria” se adapta ao contexto determinado pela maioria, que, por esse
motivo, não pode ser considerada inclusiva e, finalmente, (iii) a educação se torna, pelo
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Segundo a promotora, o mesmo ocorre, em algumas hipóteses, na rede de ensino privada.
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menos teoricamente, inclusiva, ou seja, a escola deve se adequar às necessidades de
cada aluno, promovendo, assim, a verdadeira inclusão. Nesse panorama, a “luta” da
PROEDUC seria pela promoção desta última vertente da educação inclusiva.
Outra vertente relevante do trabalho da PROEDUC está na conscientização,
concretização e formulação de políticas públicas educacionais, participando de reuniões
com a sociedade e com o Poder Público. Trata-se de atuação, tipicamente, extrajudicial
e que, muitas vezes, podem ser negligenciadas das estatísticas oficiais, mas que,
inegavelmente, tem impacto positivo sobre a atuação estatal, mesmo que de natureza
preventiva e de fiscalização do integral cumprimento das normas constitucionais e
legais.
A atuação extrajudicial, segundo as três presentantes ministeriais, é de suma
importância, sendo que além das audiências judiciais, dos inquéritos civis instaurados e
das ações civis públicas propostas, a PROEDUC participa de audiências públicas, de
inúmeras reuniões com integrantes da Secretaria de Educação, Conselhos Tutelares,
diretores de escola e comunidades escolares para tratar, no plano das políticas públicas,
de questões relacionadas a um ou a um conjunto de alunos.
Além disso, a PROEDUC também expediu recomendações. Citem-se como
exemplo de recomendações para cumprimento das políticas relativas às necessidades
das coletividades de alunos com necessidades especiais de ensino como, por exemplo:
(i) Recomendação nº 04/2010 - PROEDUC, de 14 de maio de 2010 (ANEXO IV), que
cuida da universalização da alfabetização em braile – em todas as escolas das diretorias
regionais de ensino do DF – e da capacitação de educadores para realizar este tipo de
alfabetização, (ii) Recomendação nº 02/2010 - PROEDUC (ANEXO V), dirigida à
senhora secretária de estado da educação do DF, no sentido de fiscalizar e aplicar as
sanções cabíveis nos casos de descumprimento ao atendimento dos alunos com
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necessidades educacionais especiais em face da política nacional de inclusão
educacional, e (iii) Recomendação nº 06/2010 – PROEDUC (ANEXO VI), dirigida ao
senhor secretário de estado de educação do DF para que adote as providências cabíveis
para efetivação do atendimento educacional diferenciado aos alunos com necessidades
educacionais especiais, ainda que a família não tenha apresentado laudo médico. Outra
recomendação que trará impacto, no nosso entender na questão das pessoas portadoras
de necessidades em geral está na atuação da PROEDUC para a coibição do bullying
escolar (Recomendação nº 05/2009 – PROEDUC) (ANEXO VII).
Também se configuram como medida extrajudicial adotada pelo MP, passível de
posterior execução judicial, os Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) firmados
com a Secretaria de Educação, como, por exemplo, aquele firmado com vistas às
políticas de segurança escolar por meio da reconstrução de escolas com transferência de
alunos para escola provisória, tudo conforme Termo de Ajustamento de Conduta nº
01/2008 (ANEXO VIII).
É preciso, contudo, que se tenha uma verdadeira dimensão do trabalho
ministerial desenvolvido na seara extrajudicial e, como aponta a Dra. Jaqueline Ferreira
Gontijo, um dos primeiros “entraves” à atuação da PROEDUC está na percepção que
muitas vezes a comunidade possui de que o Ministério Público é órgão do Executivo e
por isso estaria obrigado à implementação direta das políticas públicas educacionais.
Dra. Gontijo aponta inúmeras hipóteses práticas em que a confusão se instala e que as
atribuições ministeriais, muitas vezes, não são devidamente compreendidas e
dimensionadas, havendo mesmo aqueles que acreditam possuir o órgão ministerial
capacidade decisória de questões da alçada do próprio Executivo, este sim incumbido de
executar as políticas públicas por meio de sua Secretaria de Educação. Em outras
oportunidades, segundo Dra. Gontijo, confunde-se o MP como um “assessor jurídico”
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do Executivo, fato que, aliás, é vedado pela Lei Maior, como já apontamos quando da
revisão da literatura.
O posicionamento constitucional do MP, como restou patente do conteúdo das
entrevistas, é a de órgão de controle da Administração Pública em atuação preventiva ou
repressiva de condutas desviantes. Nesse sentido, a atuação ministerial é muitas vezes
antagônica às práticas da Administração Pública, por exemplo: (i) quando esta pratica
terceirizações de serviços públicos essenciais (ANEXO IX), (ii) realiza a contratação de
professores temporários sem a realização de concurso público em patente violação às
regras constitucionais e legais (ANEXO X), (iii) deixa de fornecer merenda escolar
(ANEXO XI), (iv) não adota as medidas relativas à segurança do alunato como a
reforma dos estabelecimentos de ensino em situação estrutural precária (ANEXO XII).
As tentativas de soluções extrajudiciais são a regra nas PROEDUCs que
mantêm, neste sentido, uma postura dialógica e de orientação (audiências realizadas na
Promotoria, recomendações, TACs). Contudo, quando frustrada a solução dos
problemas pelos meios extrajudiciais, as ações judiciais são o caminho natural para a
solução das questões e aí envolvem a propositura de ações civis públicas, ações de
improbidade (que são, no nosso entender, ações civis públicas de improbidade)
69

(ANEXO XIII), ações penais, ações declaratórias de inconstitucionalidade etc. Afinal,

diante da recalcitrância do Poder Executivo em cumprir o seu papel de realização dos
direitos sociais, explicitado pela não adoção das medidas recomendadas pelo MP, o
caminho natural é a propositura das ações judiciais próprias.
Neste ponto, as promotoras entrevistadas percebem que o acolhimento das
pretensões coletivas postas em juízo pelo Ministério Público não têm sido adequadas, já
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AS PROEDUCs, segundo entendimento das promotoras entrevistadas, não possuem atribuição para a propositura
de ações civis públicas de improbidade, sendo atribuição das PRODEPs - Promotorias de Justiça de Defesa do
Patrimônio Público e Social. Entretanto, não fica afastada a possibilidade das PROEDUCs proporem ações de
improbidade em atuação conjunta com as PRODEPs.
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que o Poder Judiciário mantém uma postura conservadora neste campo e as denega,
fulcrados, basicamente, em três argumentos de natureza jurídica: (i) a utilização da
cláusula da separação de poderes para inviabilizar o ativismo judicial, mesmo nas
hipóteses em que o Poder Executivo se mostra omisso diante das determinações
constitucionais e legais, inclusive, com a negativa de se determinar a inclusão de
dotação orçamentária em projeto de lei específico (projeto de lei orçamentária anual),
para a consecução dos bens educacionais; (ii) o entrave doutrinário criado pelos níveis
de eficácia das normas constitucionais, em especial, da categoria das denominadas
normas constitucionais de eficácia limitada que para possuírem eficácia plena e
aplicabilidade imediata necessitariam de uma atividade integrativa legislativa que, em
inúmeros casos, não ocorre constituindo o legislador em verdadeira mora e débito
público e (iii) as limitações impostas pela chamada “cláusula da reserva do possível”
que, infelizmente, é utilizada para afastar os governos do cumprimento de seus deveres
constitucionais em relação aos direitos sociais e, em especial, àqueles relativos à
educação.
Especificamente no que tange ao tema da cláusula da reserva do possível, Dra.
Gontijo ressaltou que, no seu entender, ela seria inaplicável quando concorressem três
situações fáticas: i) restasse configurada a omissão-inércia estatal, ii) existência de
norma constitucional que defina a política pública e iii) uma situação notória. Nessas
hipóteses estariam autorizadas não só provimentos definitivos, mas toda uma tutela
provisória para a garantia dos direitos sociais.
Quando o tema é a gestão democrática da educação, pensam, de forma uníssona,
as representantes ministeriais entrevistadas que ela é de salutar importância para uma
adequada administração da educação e que o instituto está plenamente inserido no
contexto principiológico enfeixado na Carta Magna de promover a democracia dentro
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das escolas, por meio da redução da dependência vertical, maior integração horizontal,
diminuição das relações manipulativas e da consequente diminuição da evasão escolar e
repetência.
Contudo, as promotoras entendem que a gestão democrática da educação não
está plenamente efetivada no DF. Dra. Gontijo fala mesmo em uma “questão cultural”
que cria empecilhos para a efetivação da gestão social neste campo. Para ela não existe,
no Brasil, uma cultura de deliberação comunitária e de participação do alunato no
processo pedagógico e que a gestão democrática só pode ser exercitada por uma equipe
proativa e que acolha a família como uma prática educacional.
A democracia na rede de ensino pública do Distrito Federal está, no entender de
Dra. Rocha resolvida do ponto de vista legal, com a edição da Lei 4.036/2007 (ANEXO
XIV), que dispõe sobre a gestão compartilhada nas instituições educacionais da rede
pública e prevê que “os cargos em comissão de diretor e vice-diretor da instituição
educacional serão providos por ato do governador, após escolha feita pela comunidade
escolar (art. 4º), bem como, que o processo seletivo para indicação de candidatos terá
três etapas: i) avaliação do processo do conhecimento de gestão escolar e análise de
títulos; ii) elaboração e apresentação do plano de trabalho, e iii) escolha pela
comunidade escolar (art. 7º)”. Por sua vez, o Decreto n. 29.207/2008 regulamenta os
conselhos escolares, sua composição, eleição e atribuições. Nesse ponto, fica patente
que a problemática da gestão democrática da educação no DF não é de natureza
legislativa, haja vista que o tema já se encontra devidamente regulamentado. A
problemática está na própria prática educativa e nas questões relativas à gestão e
implementação destes conselhos de escola.
Foi perceptível, contudo, que a realidade dos conselhos escolares (ou conselhos
de escola) no DF ainda careciam de devida atenção por parte dos poderes públicos, de
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molde a promover uma gestão dialógica e com fluxo decisório não apenas no nível de
cima para baixo (top-down), mas também de baixo para cima (bottom up).
Mesmo que garantida em lei, a escolha democrática dos diretores de escola (em
algumas hipóteses desrespeitadas, como no caso da escola de música de Brasília (CEPEMB) - ANEXO XV), há que se dotar todo o sistema de participação política da
população (pais e alunos) no debate acerca do próprio modelo e processo pedagógico e
controle social sobre a gestão da escola. Nesse diapasão, Dra. Gontijo afirmou que, na
prática, os conselhos escolares não foram implementados, salvo em alguns casos
específicos em que a comunidade se envolveu ou o diretor da escola possui um perfil de
liderança mais democrática, contando, neste último ponto, com a anuência de
pensamento da Dra. Rocha que acredita que se o gestor escolar é engajado ele promove
o processo democrático de forma ampla no ambiente educacional. Dra. Gontijo,
também, registrou a precariedade no funcionamento dos conselhos tutelares, que
padecem da ausência de estrutura organizacional suficiente para a consecução de seus
objetivos legais e o cumprimento adequado de sua missão.
Também há que se observar, no processo de formação dos conselhos de escola, a
lisura e transparência de seus procedimentos, sendo certo que a PROEDUC já atuou em
hipótese onde tal processo eleitoral não obedeceu às determinações constitucionais e
legais e inviabilizou o direito de impugnação e a manifestação de candidatos que
tiveram seus pedidos de registro de candidaturas para composição do conselho escolar
indeferidos. Promoveu o MPDFT, na hipótese, “ação de nulidade de ato” (ANEXO
XVI).
O STF julgou ações de inconstitucionalidade em face de leis estaduais que
previam eleição direta para diretores de escola, entendendo que a gestão democrática
não abrangeria a realização de eleições para os cargos de direção de escolas públicas e
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que a escolha caberia, livremente, ao Poder Executivo. Rivera apontou que, para o STF,
a gestão democrática não se confunde com a modalidade de investidura, e o caráter
democrático se satisfaz pela observância dos critérios da democracia representativa, ou
seja, pela ação do governador, este sim eleito por sufrágio universal. Neste sentido, a
gestão democrática seria uma diretriz que não pode comportar exceção ao princípio da
livre seleção dos cargos em comissão e a regra fundamental do regime presidencialista.
Rivera também contribuiu com dados fornecidos pela Secretaria de Educação:
no ano de 2008 funcionavam mais de 600 conselhos escolares, entretanto, a Promotoria
não tem recebido “demandas” (compreendidas aqui como inputs), no sentido de buscar
a participação da comunidade nos conselhos escolares anunciados no sítio do órgão
estadual de educação70. Entrementes, como bem registrou Dra. Rivera, “é importante
salientar que a gestão democrática do ensino significa mais que democratização de
eleições para a direção da escola: é o direito de pais, alunos, servidores e outros setores
da escola de colaborar participativamente com esta” e, neste ponto, cita Maliska, para
quem o artigo 206, inciso VI, da CF deve ser entendido em sentido amplo e que abrange
tanto a gestão democrática da escola, como a definição da política de ensino.
Todas as três promotoras de justiça afirmaram a importância do controle social
(Dra. Gontijo chama atenção especial para o controle social orçamentário) e a
necessidade da observação das regras vinculantes do concurso público como meio de
preenchimento, via de regra, dos cargos públicos, sendo que já foram propostas ações
civis públicas e ações diretas de inconstitucionalidade contra leis que dispõem sobre a
contratação temporária de professores, bem como ações de improbidade em detrimento
de agentes públicos que insistem nesta prática administrativa desviante (ANEXO XVII).
Da mesma forma, todas as três promotoras ouvidas foram uníssonas em
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Informação confirmada em pesquisa ao sítio da Secretaria de Educação do DF. Disponível em
<www.se.df.gov.br>. Acesso em 13 de junho de 2010.
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explicitar a falta de estímulo acadêmico dentro do Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios direcionado ao direito educacional, sendo que Dra. Rivera aponta
que nunca teve conhecimento de cursos de atualização sobre o direito à educação, muito
embora ela tenha sido contemplada no passado com licença para cursar o seu doutorado
nesta seara. O desenvolvimento de recursos humanos voltados para a tutela do direito
educacional, portanto, não é uma realidade no MPDFT.
A estrutura administrativa das PROEDUCs conta com 10 (dez) pessoas, sendo
02 (dois) membros ministeriais e 08 (oito) servidores e, apesar de ter sido ressaltado
pelas promotoras entrevistadas o comprometimento da equipe com a causa educacional,
houve divergência na percepção das representantes ministeriais quanto à suficiência
deste quadro de pessoal. Nessa esteira Dras. Rocha e Rivera entenderam que esta seria
insuficiente, enquanto Dra. Gontijo, por sua vez, considera-a razoável, adequada.
Dra. Rocha acredita que o MP necessitaria de mais servidores, de veículos à
disposição para a realização de vistorias, de setores com profissionais para a realização
de auditorias e perícias contábeis, além de profissionais na área de gestão orçamentária.
Considera, outrossim, importante a configuração de uma equipe psicopedagógica de
apoio às ações da Promotoria, não necessariamente vinculada às PROEDUCs, na área
da defesa dos direitos dos alunos portadores de necessidades especiais, como já se
registrou.
Com relação ao trato da PROEDUC com a imprensa, as presentantes
ministeriais reputam ser de grande importância. Dra. Gontijo enxerga na imprensa uma
verdadeira aliada da Promotoria, enquanto Dra. Rocha entende que as reportagens que
tratam da educação muitas vezes são úteis ao exercício dos deveres ministeriais, sendo
que (i) em algumas hipóteses servem mesmo para a instauração de procedimentos de
investigação e (ii) fornecem material probatório para a adoção das medidas
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administrativas e judiciais em prol da comunidade.
Com relação à sociedade civil organizada, esta tem no MPDFT um verdadeiro
parceiro e alimenta o órgão ministerial de informações relevantes além de “provocar” a
atuação ministerial em algumas hipóteses. Dra. Rocha cita a parceria com algumas
associações dentre elas a “Associação de Defesa dos Cegos” e a “Associação de
Direitos dos Autistas”, além da importância da parceria com as redes sociais na
consecução do direito educacional.
Outro ponto relevante, objeto de questionamento durante as entrevistas, dizem
respeito à atuação das PROEDUCs: (i) na defesa dos direitos individuais ligados à
educação como, por exemplo, a impetração de mandados de segurança individuais para
a garantia de matrícula de alunos nas escolas públicas, e (ii) em face da “educação
privada”.
Todas as representantes ministeriais entenderam como relevantes precedentes as
vitórias obtidas em sede de mandado de segurança para garantia do direito à matrícula
na educação infantil, com a obtenção de liminar junto ao Poder Judiciário (ANEXO
XVIII). Entrementes, todas as promotoras se mostraram, de certa forma, frustradas
quanto à tutela jurisdicional coletiva, sendo que esta, no entender delas, deveria ser
“priorizada”, inclusive, como elemento de garantia do chamado acesso à justiça.
Em outras palavras: em se tratando da tutela individual dos direitos ligados à
educação, o Poder Judiciário tem demonstrado sensibilidade que não se encontra, da
mesma forma estampada, quando se trata de decisões concernentes às ações de natureza
coletiva.
Outrossim, ficou registrada pelas promotoras a impossibilidade de se excluir o
caráter público que assumem as atividades privadas em matéria de educação, sendo que
Rivera aponta que a doutrina se refere, inclusive, ao ensino privado como “esfera
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pública não estatal”.
De fato, segundo determina o artigo 209 da CF, o ensino é livre à iniciativa
privada, desde que esta cumpra as normas gerais da educação nacional e obtenha a
necessária autorização e avaliação de qualidade do Poder Público. Assim, Rivera aponta
que “a atividade das escolas particulares está, portanto, limitada pelos direitos dos
demais atores implicados no processo educativo, como o direito à qualidade do ensino e
o direito à igualdade de condições para acesso e permanência na escola”.
Nesse contexto, mesmo que a maior parte da atuação das PROEDUCs seja
direcionada ao ensino público, a Promotoria já atuou em diversos casos de alunos de
escolas particulares que sofreram constrangimentos, bullying, expulsões injustificadas,
negativa de matrícula a alunos portadores de necessidades educacionais especiais etc.
Por fim, todas as promotoras de justiça entrevistadas, mesmo sem possuírem
conhecimentos aprofundados acerca da gestão estratégica, afirmaram que acreditam na
possibilidade de uma atuação estratégica do MPDFT que viabilize melhores condições
de atuação da PROEDUC, em particular, e do MPDFT, como um todo, na realização
dos direitos fundamentais, principalmente na formulação de políticas públicas eficazes.
Dra. Rocha e Dra. Gontijo trouxeram importantes contribuições, neste ponto, ao
falarem da necessidade de elaboração de duas ferramentas operacionais relevantes e que
ainda não foram implantadas nas PROEDUCs: (i) elaboração de um manual de atuação
da PROEDUC, (ii)

confecção de um cronograma de implementação de políticas

públicas, (iii) estabelecimento de estratégias de prioridades nas PROEDUCs e, também,
(iii) uma gestão participativa do MPDFT.
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5 – CONCLUSÃO
De todo o exposto na revisão bibliográfica e à luz dos elementos recolhidos em
campo podemos concluir que:

i)

Há alguns conceitos essenciais trabalhados nesta dissertação, sendo
destacável os de:
a) Políticas públicas (diretrizes estatais previstas em lei e exteriorizadas
em uma sequência de atos administrativos praticados com uma finalidade
coletiva de realização de direitos fundametais de segunda, terceira e
quarta gerações e que se implementam por meio da prestação de serviços
públicos à população;
b) Governança (capacidade estatal de implementar políticas públicas);
c) Implementação (fase final dos processos relativos à realização das
políticas públicas. Diz respeito à prestação de serviços públicos à
população);
d) Controle (adequação das exteriorizações de vontade da Administração
Pública às diretrizes constitucionais [princípios e regras] que norteiam a
sua finalidade maior de promoção do bem comum);
e) Transparência administrativa (princípio constitucional que se encontra
disperso no texto da Carta Magna e que viabiliza a exposição das práticas
da Administração ao conhecimento geral e fomenta a participação
política na Administração Pública);
f) Equidade (princípio reitor do processo decisório das políticas públicas.
Volta-se para idéia de amenização das diferenças sociais por meio da
igualação de oportunidades. Tem dupla finalidade: 1) norte de atuação do
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administrador público que busca equalizar a desigualdade e a exclusão
social, e 2) instrumento de avaliação e controle das políticas públicas
pelo próprio gestor público);
g)

Ministério

Público

(instituição

permanente

incumbida

pela

Constituição Federal da defesa da ordem jurídica, do regime democrático
e dos interesses sociais e individuais indisponíveis);
h) Gestão democrática da educação (é uma política pública que
determina a participação de todos os componentes envolvidos no
processo educativo (Estado, escola, diretor, professor, aluno, pai,
comunidade) por meio do diálogo e do exercício diuturno da democracia,
na construção do plano político-pedagógico;
i) Modelos de gestão pública no Brasil (é multifacetado sendo
patrimonialista, burocrático, gerencial e societal).
ii)

Partindo desta base conceitual temos que o Ministério Público é
instituição de controle da Administração Pública e de garantia da
governança educacional.

iii)

Goza o Ministério Público de instrumentos para realização do controle
ministerial das políticas públicas. Estes tem natureza administrativa ou
jurisdicional, sendo que esta última é a que possui mais ênfase na práxis
e maior visibilidade na doutrina. Aquela modalidade inclui a realização
de audiências públicas, as notificações, as recomendações, o inquérito
civil público etc. Esta engloba a propositura de ações penais, ações de
improbidade, ações civis públicas, medidas cautelares etc

iv)

São obstáculos à realização de um controle efetivo das políticas públicas
educacionais por parte do Ministério Público:
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a) no plano administrativo: resistência ao controle e à mudança, falta de
transparência administrativa, fragilidade do controle societal,
ineficiência e ausência, e
b) no plano jurídico: cláusula da reserva do possível, cláusula da
separação dos poderes, teoria da eficácia das normas constitucionais e
passividade judicial;
v)

Como sugestões para a modernização da Administração Pública como
um todo, dentro da perspectiva desta dissertação, temos a necessidade de
democratização da Administração Pública em todas as suas dimensões
(do plano operacional ao plano político):
a) Transparência administrativa (accountability) como resposta para o
problema da ineficiência-ausência estatal;
b) Gestão Pública Societal como resposta para o problema da
ineficiência – ausência estatal;
c) Equidade como resposta para o problema da ineficácia estatal;

vi)

Como sugestões para a administração da educação, dentro da perspectiva
desta dissertação, temos:
a) A utilização da gestão democrática da educação como instrumento a
serviço da cidadania. Implementar a gestão democrática como forma
de autonomia nas novas práticas administrativas ligadas à educação
como gérmen da democracia;
b) Mecanismos da gestão democrática da educação: 1) escolha
democrática dos diretores da escola, e 2) implantação dos conselhos
escolares;

209

c) O entendimento dos conselhos escolares como: 1) participação
popular (gestão das políticas públicas educacionais), e 2) controle
social – fiscalização, avaliação e acompanhamento da execução das
políticas públicas de educação; e
d) A instituição e estruturação dos conselhos escolares deve ter em
perspectiva: 1) a eficiência administrativa, 2) a garantia de uma
eficácia jurídica mínima às suas decisões, 3) a formação paritária
entre representantes do poder público e da comunidade, 4) estrutura
organizacional satisfatória e 5) engajamento social; e
vii)

Como sugestões direcionadas à gestão da instituição ministerial no
campo das políticas públicas educacionais, dentro da perspectiva desta
dissertação, temos:
a) Desenvolvimento de estratégias, pensadas coletivamente, com o
escopo de superar grandes entraves à efetividade das práticas
ministeriais na garantia da governança educacional;
b) Elaboração de um Manual de Atuação das Promotorias de Defesa da
Educação;
c) Capacitação de membros e servidores em temas críticos como
direitos humanos, direitos sociais, políticas públicas, controle da
Administração Pública (pela via judicial e pela via administrativa),
processo coletivo, execução, orçamento e finanças públicas; e
d) Exigência maior no âmbito do concurso público para ingresso na
carreira de Promotor de Justiça de matérias ligadas aos “novos
direitos”, em especial, o direito educacional).
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