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SINOPSE
O livro traz contribuições no campo de estudos de avaliação de
políticas públicas. Essa área de pesquisa ainda é pouco desenvolvida
no Brasil e no estado de Goiás e, por isso, a obra tem grande
importância. Construída pela 1ª turma do Mestrado Profissional em
Direito e Políticas Públicas da Universidade Federal de Goiás, a obra
abarca variados temas (saúde, educação, sistema penitenciário,
violência de gênero, corrupção e transparência e saneamento básico).
Além da dedicação dos(as) discentes para a construção dos capítulos, a
experiência
profissional
deles(as)
(professores,
promotores,
procuradores, juízes e advogados) confere qualidade aos trabalhos,
uma vez que o rigor científico e o conhecimento cotidiano dos
problemas se complementam e elevam o refinamento do tratamento
das questões. Sem dúvida, o livro Avaliação de Políticas públicas:
pesquisas iniciais é um pontapé inicial para uma vigorosa agenda de
pesquisa no PPGDP e na UFG.
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Doutor em ciência política pela Universidade Federal de Minas
Gerais e professor adjunto da Universidade Federal de Goiás (UFG),
sendo docente permanente nos programas de pós-graduação em
Ciência Política e em Direito e Políticas Públicas.

Contatos com o autor: rbonisilva@gmail.com

AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS:
NOTAS INTRODUTÓRIAS
Essas primeiras páginas visam definir o objeto principal deste
livro, a avaliação de políticas públicas, bem como descrever
resumidamente o que é desenvolvido em cada artigo.
Cabe destacar que esta obra é composta por trabalhos acadêmicos
feitos por discentes da disciplina “Políticas Públicas: estrutura,
regulação e gestão no Estado democrático”, ministrada por mim no
âmbito do Programa de Pós-Graduação em Direito e Políticas Públicas
(PPGDP), da Universidade Federal de Goiás (UFG). Por esse motivo,
tratam-se de trabalhos ainda incipientes sobre diversos temas relativos
a políticas públicas, embora eles possuam qualidade suficiente para
compor uma obra numa importante editora brasileira. Dessa forma,
desenvolvem-se nas próximas páginas discussões teóricas e
aproximações empíricas de qualidade sobre diversas questões
relativas a avaliação de políticas públicas.
Mas, o que se entende aqui por avaliação de políticas públicas?
Avaliar requer, preliminarmente, um juízo de valor sobre o que se
considera bom ou ruim, sucesso ou fracasso, progresso ou retrocesso,
etc. Ou seja, não existe avaliação isenta de juízo de valor. Para além
disso, a avaliação precisa ser embasada em critérios claros e racionais,
o que significa que a medição é um aspecto essencial. Logo, a avaliação
de políticas públicas sempre envolve tanto juízo de valor, quanto
técnicas (FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 1986; COTTA, 1998;
JANNUZZI, 2016).
Diferentemente de um processo puramente científico, no qual se

valoriza o cumprimento dos passos lógicos da ciência e a publicização
dos resultados em revistas e livros de elevada categoria, um estudo de
avaliação de políticas públicas precisa incorporar elementos de
utilidade social a essas questões. Isso significa que um estudo que
avalia uma política pública específica precisa identificar a existência
ou não de um impacto advindo da política pública entre o públicoalvo, e que os seus resultados devem ser publicizados de forma que o
grande público tenha facilidade em apreender o conteúdo
(JANNUZZI, 2016).
A maneira como se realiza a avaliação de políticas públicas é
variada. Usualmente, classificam-se 4 (quatro) tipos, que são dotados
de diferentes objetivos e alcance analítico. São eles: avaliação de
produtos e materiais, avaliação de processos, avaliação de eficiência e
avaliação de efetividade.
A avaliação de primeiro tipo consiste simplesmente na
contabilização de materiais e de recursos humanos incorporados a
partir da implementação de uma determinada política pública. Já a
avaliação dos processos inclui a verificação da correição dos atos
administrativos e legais e a otimização da logística. A análise do custobenefício de uma política pública, a preocupação com o quanto se
gasta e o quanto se consegue de resultado é o que usualmente se
chama de avaliação de eficiência. Por fim, a avaliação de efetividade
consiste em analisar o impacto de uma política pública, ou seja, o
quanto essa intervenção contribuiu para a transformação da realidade
social dos beneficiários. Assim, apresenta uma visão holística do
processo e está em busca de relações de causalidade.
Neste livro, não há artigos que desenvolvam uma avaliação de
impacto. Para se fazer isso, é necessário contar com uma boa dose de
tempo, uma vez que é preciso acompanhar a implementação de uma
política pública em suas diversas fases. Para além disso, necessita-se
de expertise para aplicar experimentos ou quase experimentos no
público atendido pela política pública e no público não atendido que
contenha características socioeconômicas e demográficas similares. Por
fim, todo esse empreendimento necessita de financiamento. Esses três
requisitos encontram-se indisponíveis para o momento, mas espera-se
que sejam incorporados pelos autores em suas futuras obras, sejam

elas continuação dos trabalhos aqui publicados ou em outros projetos.
Contudo, os demais tipos de avaliação de políticas públicas
encontram-se aqui presentes.
Os dois primeiros artigos abordam a questão da transparência. No
primeiro, intitulado “Uma avaliação qualitativa sobre a política de
transparência passiva das prefeituras goianas”, avalia-se o Relatório de
Diagnóstico de Cumprimento à Lei de Acesso à Informação, realizado
pelo Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM/GO),
indicando se ele é ou não eficaz quanto à avaliação da transparência
passiva das prefeituras goianas. São selecionadas 24 prefeituras e
utilizados como parâmetros o fornecimento de informação solicitada
de maneira objetiva, ágil, transparente, clara e em linguagem de fácil
compreensão.
Em “Política pública de acesso à informação: avaliação de seus
reflexos no controle social”, avalia-se a política pública de
transparência do Município de Aparecida de Goiânia sob o aspecto do
exercício da democracia participativa, utilizando como parâmetro para
a pesquisa empírica as solicitações de informações via serviço
eletrônico de informações ao cidadão no ano de 2017.
Os dois artigos seguintes, o terceiro e o quarto, remetem-se a
questões de segurança pública. Em “Descumprimento de medidas
protetivas de urgência e seu tratamento pelo sistema de justiça”, a
autora analisa a tramitação de representações judiciais por medidas
protetivas de urgência da Lei Maria da Penha, a partir da identificação
de fatores processuais que obstaculizam sua eficácia. O objeto da
pesquisa são processos relativos a medidas protetivas com notificação
de seu descumprimento, iniciados entre os anos de 2012 e 3 de abril de
2018, no âmbito da Comarca de Padre Bernardo (GO) e o objetivo é
sugerir alternativas para amenizar os efeitos desses obstáculos
processuais e propor categorias de análise capazes de extraírem de
quaisquer processos que tramitem em quaisquer varas judiciais a
possível existência de equívocos cartorários e burocráticos que
impedem a concretização das finalidades da Lei Maria da Penha.
Já no quinto estudo, “A ligação entre política penitenciária e
políticas demográfica, educacional e de emprego em municípios

goianos”, os autores focam-se na política penitenciaria e, a partir de
pesquisa empírica, buscam identificar relações entre aspectos
socioeconômicos e demográficos com quantidade de presos por
mesorregiões de Goiás, no ano de 2017.
Os textos seguintes atêm-se a solução de conflitos, saúde,
educação e saneamento básico. No primeiro, intitulado “Política
pública de solução de conflitos no poder judiciário: (im)possibilidade
de avaliação a partir do Relatório Justiça em Números 2017 ano-base
2016, do Conselho Nacional de Justiça”, os autores analisam o Índice
de Conciliação, pelo Relatório Justiça em Números 2017, ano-base
2016, do Conselho Nacional de Justiça, apontando suas virtudes e seus
problemas e propondo soluções para o seu aprimoramento.
No sétimo artigo, “Considerações acerca da operacionalização e
dos custos do Programa Educacional Universidade para Todos
(Prouni)”, o autor investiga as vagas nos cursos superiores no país via
Prouni e os custos inerentes ao Programa.
Em “Avaliação de Políticas Públicas em Saúde: o problema da
avaliação indutiva (ou indução avaliativa) precedente à terceirização
de unidades de serviço público de saúde em Goiás (HUGO e HGG)”,
os autores analisam o processo de transferência da gestão de unidades
hospitalares no Estado de Goiás para entidades privadas, notadamente
organizações sociais, especialmente testando a hipótese de que tenha
ocorrido indução quanto à percepção da sociedade a respeito da
eficiência do segundo modelo – contrato de gestão – em relação ao
modelo originalmente utilizado, no caso a gestão realizada
diretamente pelo Estado de Goiás. Outro ponto analisado é se os
resultados obtidos após a transferência da gestão de tais unidades são
de fato melhores ou se uma suposta melhoria constituiu simples
resultado do maior investimento de recursos públicos para
atendimento semelhante ou idêntico àquele que já era desempenhado
anteriormente.
O livro encerra-se com o estudo “Reflexos da Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS) em Goiás: os municípios, os lixões e os
aterros”. Nele, o autor aborda um dos principais pontos da Política
Nacional de Resíduos Sólidos nos municípios goianos, que é a

eliminação dos lixões e a implantação dos aterros, a partir dos dados
do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS).

Robert Bonifácio
Coordenador

UMA AVALIAÇÃO QUALITATIVA
SOBRE A POLÍTICA DE
TRANSPARÊNCIA PASSIVA DAS
PREFEITURAS GOIANAS
FERNANDA DE MOURA RIBEIRO NAVES
LEONARDO SEIXLACK SILVA
TANCREDO ELVIS SANTOS SILVA
ROBERT BONIFÁCIO

1 Introdução
O dever de transparência administrativa do Poder Público está
intimamente ligado aos princípios constitucionais da publicidade e do
direito de acesso às informações públicas. Quanto a esse último, há
autores que o alçam a direito fundamental de quarta geração,
juntamente com o direito à democracia (BONAVIDES, 1996 apud
MARTINS JÚNIOR, 2010, p. 22). Nesse caso, para a garantia efetiva de
um Estado Democrático de Direito, torna-se necessária a existência de
ferramentas de garantia de acesso à informação pública.
A transparência administrativa é um dos alicerces básicos do
Estado Democrático de Direito e da moderna Administração Pública
pelo acesso à informação e pela participação na gestão da coisa
pública, pois diminui os espaços reservados ao caráter sigiloso da
atividade administrativa – ponto de partida para nichos da
ineficiência, do arbítrio e da imunidade do poder (MARTINS JÚNIOR,

2010, p. 35).
A garantia de acesso à informação pública é um dos postulados da
Carta de 1789 relativa à Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão1 que garantiu em seu artigo 15 o direito de a sociedade pedir
contas a todo agente público como medida primordial de garantia à
democracia.
A Lei de Acesso à Informação (LAI), Lei nº 12.527/11, trouxe a
diretriz de fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência
na Administração Pública e a busca pelo desenvolvimento do controle
social da administração pública no Brasil. Antes da publicação da
respectiva lei, Lopes (2009, p. 10-11) assinalava que o direito
fundamental de acesso à informação pública, previsto na primeira
parte do inciso XXXIII do art. 5º da Constituição, possuía sérios
obstáculos por falta de regulamentação básica de prazos para
prestação de informações e penalidades para as autoridades que
dificultassem seu acesso. Esse foi um dos pontos atendidos pela nova
legislação.
Para Raupp (2016, p. 38), a LAI prevê dois tipos de transparência:
transparência ativa (dados disponibilizados espontaneamente que
estejam ou não previstos na legislação pertinente) e transparência
passiva (que consiste no fornecimento de dados sob requerimento do
interessado).
Estabelecidos os mecanismos de acesso à informação que
promovam a evolução do grau de transparência administrativa, com a
consequente participação da sociedade no controle das atividades e
políticas públicas executadas pelo Estado, surge também a noção de
accountability governamental. Trata-se da divulgação de informações
claras e tempestivas acerca de resultado da atuação da gestão pública,
bem como suas implicações para com a sociedade. Essa divulgação
deve
abranger
informações
quantitativas
e
qualitativas,
disponibilizadas de forma acessível a todos os atores sociais, em meios
de comunicação eficazes, com destaque para a internet (CRUZ apud
SIU, 2011, p. 83-84). A transparência é, pois, central para o exercício da
accountability entre estados e cidadãos (RAUPP, 2016, p. 36).
Dessa maneira, pretende-se com este estudo avaliar se o Relatório

de Diagnóstico de cumprimento à Lei de Acesso à Informação emitido
pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM/GO) é eficaz quanto à
avaliação da transparência passiva das prefeituras goianas.
A relevância da presente pesquisa se revela na medida em que a
mera existência de uma lei de acesso à informação não faz um governo
transparente. É necessário que a informação seja acessível e prestada
de forma tempestiva e completa (RAUPP, 2016, 38).
Dessarte, o artigo será estruturado em cinco seções, iniciando por
esta introdução. A seguir, o estudo pondera sobre a abordagem teórica
que sustenta o objeto de averiguação: transparência administrativa e
transparência passiva. A terceira seção trata dos aspectos
metodológicos e da análise de dados referentes à ineficácia do
Relatório de Diagnóstico do Tribunal de Contas dos Municípios do
Estado de Goiás (TCM/GO) para avaliar a transparência passiva das
prefeituras goianas. Já a quarta seção trata das considerações finais do
estudo.

2 Transparência administrativa: ativa e passiva
O princípio constitucional da publicidade determina que a
Administração Pública divulgue seus atos da maneira mais ampla
possível, pois a partir dessa divulgação se controlará a legitimidade da
conduta dos agentes administrativos (CARVALHO FILHO, 2011, p.
49).
A transparência administrativa possui abrangência ainda maior,
que vai muito além da mera exteriorização da manifestação de
vontade da Administração Pública e culmina na interação entre Estado
e sociedade. Assim, enquanto a publicidade obriga a Administração
Pública a expor todo e qualquer comportamento administrativo e a
conferir certeza a condutas estatais e segurança aos administrados, que
permite o conhecimento e o acesso (MARTINS JÚNIOR, 2010, p. 37), a
transparência administrativa vai além e viabiliza outras funções mais
amplas e complexas de acesso a dados de qualquer interesse do
cidadão, para controle da atividade administrativa como um todo, e
não apenas da legitimidade na tomada de decisões exteriorizadas por
meio de atos administrativos. Como mencionado, tais dados podem

ser obtidos de forma mais eficaz com o uso das ferramentas de
requisição de informações resguardadas pela Lei de Acesso à
Informação.2
No tocante ainda aos atos administrativos, a fundamentação da
tomada de decisão por parte da Administração Pública é elemento
importante para que os administrados controlem as atividades
daquela, para conhecer os pressupostos de fato e de direito que
servem de fundamento ao ato administrativo, chamado tal elemento
de motivo. Consequentemente, a exposição por escrito de tal motivo, de
que os pressupostos de fato realmente existiram, configura a motivação,
possibilitando sua comprovação (DI PIETRO, 2008, p. 199).
Ademais, a motivação é um valioso instrumento de transparência
administrativa, moralização, juridicização e eficiência, na medida em
que: a) desestimula a omissão lesiva aos direitos dos administrados e
favorece o bom funcionamento administrativo e, em última análise, a
gestão do interesse público; b) reduz o espaço para o arbítrio, a
parcialidade, os favorecimentos e as preterições, a corrupção e a
improbidade ao exigir que o agente público exponha sua convicção; c)
conforma o exercício da discricionariedade à razoabilidade e à
objetividade; d) valoriza o processo administrativo como elo
congruente entre o resultado da instrução e o conteúdo da decisão; e e)
aumenta os níveis de transparência da ação administrativa (MARTINS
JÚNIOR, 2010, p. 266).
Deveras, a transparência oportuniza maior possibilidade de
controle social das atividades exercidas pela Administração Pública e
evita, por exemplo, as condutas desviantes da finalidade pública,
como a corrupção e a improbidade em decorrência da vitrine em que
se torna o setor público. Porém, a manipulação de dados, ou a
chamada “assimetria de informação” (STIGLITZ apud LOPES, 2009, p.
3-4), pode ser um obstáculo ao desenvolvimento do grau de
transparência almejado em uma democracia e contribui para a
divulgação de informações simbólicas, aptas somente a servirem de
álibi para interesses antidemocráticos.
Destaca-se que a Lei de Acesso à Informação prevê a
responsabilização de agentes públicos que subvertem as informações

com o intuito de mascarar condutas ilícitas ou manter a posição de
poder em que se encontram.3 A transparência, portanto, dissipa a
opacidade, um dos refúgios da corrupção, da ineficiência e da
incompetência (RAUPP, 2016, p. 37).
Nesse viés de controle das atividades públicas e da própria
informação divulgada insere-se a visão de accountability. A International
Federation of Accountants (IFAC) afirma que accountability “é o processo
pelo qual as entidades do setor público e os indivíduos dentro delas
são responsáveis por decisões e ações, incluindo a forma como são
geridos os recursos públicos, bem como todos os aspectos relacionados
ao desempenho e aos resultados” (SIU, 2011, p. 79).
Partindo da visão de que as informações públicas pertencem ao
cidadão e não ao Estado, os autores Valim e Malheiros (2015, p. 98)
destacam que a legislação que trata do direito de acesso às
informações públicas deve ser abordada sob o prisma da transparência
ativa e da transparência passiva. Neste tocante, a vertente ativa está
ligada ao dever de promoção da divulgação de dados de interesse
coletivo ou geral pela Administração pública, independentemente de
requerimento da sociedade, conforme as exigências mínimas dispostas
pelo §1º do art. 8º da LAI.4 Por outro lado, a vertente passiva, escopo
deste trabalho, diz respeito ao direito decorrente do pedido formulado
pelos cidadãos e demais organizações: o pedido de acesso à
informação. O art. 10 da LAI5 contempla essa segunda forma de o
cidadão se informar, que pode ocorrer presencialmente ou por meio da
internet.
Os sítios eletrônicos devem possuir campos próprios para
preenchimento da identificação do requerente que, entretanto, não
precisa justificar as razões da sua solicitação. Caso o acesso à
informação não possa ocorrer de imediato, o órgão terá até 20 (vinte)
dias (contados de forma contínua) para responder, prorrogáveis por
mais 10 (dez) dias contínuos, mediante justificativa formal ao
requerente.
A LAI prevê possibilidades de interposição de recursos pelo
cidadão quando o acesso à informação for negado ou quando ele
considerar que os processos previstos na lei não foram respeitados

pelo órgão público.
Ressalta-se que o pedido de informação não precisa de
fundamentação, motivação ou demonstração de interesse. Dessa
forma, a transparência passiva mostra-se como um dos fortes eixos de
promoção do controle social, pois, com um formulário simples,
permite ao cidadão formalizar seu pedido de informação de forma
rápida e fácil. Observa-se, contudo, que a informação deve ser clara,
objetiva e precisa a ponto de identificar o objeto do pedido e
possibilitar, de forma eficiente e eficaz, a busca da informação
(RAUPP, 2016, p. 39).
A partir desse breve estudo teórico acerca da transparência
administrativa, é possível afirmar, então, que a LAI representou uma
verdadeira política pública6 de promoção do acesso universal à
informação. Na medida em que é uma política pública, deve se
submeter a processos de avaliação, no afã de se apreender,
principalmente, em que medida as metas estão sendo alcançadas, a
que custo, quais os processos ou efeitos colaterais que estão sendo
ativados, previstos ou não previstos, desejáveis ou não desejáveis,
indicando novos cursos de ação mais eficazes (LIMA JÚNIOR, 1978,
apud FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 1986, p. 108).

3 A política pública de transparência passiva dos
Municípios Goianos e a insuficiência da técnica
avaliativa utilizada pelo TCM/GO
3.1 Aspectos metodológicos
A presente pesquisa realizou uma avaliação qualitativa7 sobre a
transparência passiva de alguns municípios goianos e demonstrou que
o diagnóstico do TCM/GO é insuficiente para avaliar se as Prefeituras
Municipais descumprem a Lei de Acesso à Informação.
Com efeito, inicialmente coletaram-se dados do Relatório de
Diagnóstico elaborado pelo TCM/GO, que avaliou se as Prefeituras
goianas cumpriram a Lei de Acesso à Informação no segundo semestre
de 2017. O documento está publicado no Portal do TCM/GO.8
Para avaliar as políticas municipais de transparência, O TCM/GO

adotou como referência os critérios utilizados pela Estratégia Nacional
de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA). Esse
método avalia a transparência pública ativa e passiva de qualquer
município brasileiro, por meio de uma tabela, que contém vários
quesitos (pontos avaliados) fundamentados em norma legal e cuja
resposta positiva confere determinada pontuação. Caso o órgão
avaliado atenda a todos os quesitos, receberá a nota máxima, cem
pontos; se não atender nenhum, é avaliado com a nota zero.
Quadro 1 – Trecho da tabela de avaliação da transparência
desenvolvido pela ENCCLA

Fonte: Ministério Público Federal (MPF)

Em tese, essa métrica também permite a avaliação da
transparência passiva, que foi dividida em serviço de informação ao
cidadão na forma presencial (SIC) e serviço eletrônico de informação
ao cidadão (e-SIC). Neste, avalia-se a possibilidade de o cidadão
formular pedidos de acesso à informação para órgãos públicos, por
meio da internet.
De acordo com a métrica da ENCCLA, três são os quesitos que
avaliam o e-SIC: i) há possibilidade de envio de pedidos de informação
de forma eletrônica (e-SIC); ii) apresenta possibilidade de
acompanhamento posterior da solicitação; e iii) a solicitação por meio
do e-SIC é simples, ou seja, sem a exigência de itens de identificação
do requerente que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação,
tais como: envio de documentos, assinatura reconhecida, declaração
de responsabilidade, maioridade. Os quesitos possuem os valores de 8

(oito), 7 (sete) e 5 (cinco) pontos, respectivamente, totalizando 20
(vinte) pontos.
Após avaliar a transparência de todos os municípios goianos, o
TCM divulga um ranking, com informação dos pontos obtidos por
cada um dos municípios e a classificação final.
Quadro 2 – Ranking do TCM/GO adaptado e com a classificação dos
municípios sorteados

Fonte: TCM/GO (adaptado)

Desse ranking, a presente pesquisa selecionou 5 municípios de até
10 mil habitantes, 5 municípios com mais de 20 mil habitantes até 50
mil habitantes e 5 municípios com mais de 50 mil habitantes até 200
mil habitantes. Então, a cada município sorteado, checou-se se ele
obtivera nota máxima no quesito e-SIC (20 pontos) no ranking do
TCM. Se afirmativo, foi selecionado para esta avaliação qualitativa.
Também foram selecionados todos os municípios goianos que

possuem mais de 200 mil habitantes e que alcançaram a nota 20 no
quesito e-SIC. Outrossim, por meio de checagem de alguns municípios
sorteados que não haviam sido avaliados com a nota 20 no quesito eSIC, constatou-se que o Município de Trindade, embora tivesse obtido
a nota 0, na verdade possibilitava a solicitação eletrônica de
informação ao cidadão, razão pela qual foi arbitrariamente selecionado
nesta pesquisa para ser avaliado. Os municípios selecionados estão
classificados em ordem decrescente de população, a seguir:
Quadro 3 – Municípios selecionados e classificados em ordem
decrescente de população estimada
Classif.

Município

População

Classif.

Município

População

1

Goiânia

1.466.105

13

Ceres

22.155

2

Aparecida de Goiânia

542.090

14

Anicuns

21.746

3

Rio Verde

217.048

15

Rubiataba

19.994

4

Trindade9

121.266

16

Campos Belos

19.786

5

Formosa

115.789

17

São João d’Aliança

12.643

6

Senador Canedo

105.459

18

Piranhas

11.022

7

Caldas Novas

84.900

19

Petrolina de Goiás

10548

8

Goianésia

67.507

20

São Luiz do Norte

5.071

9

Inhumas

52.311

21

Caturaí

5.041

10

Posse

35.574

22

Turvânia

4.818

11

Iporá

32.242

23

São Miguel do Passa Quatro

4.037

12

Minaçu

30.696

24

Aloândia

2.071

Fonte: IBGE 2017

Após essa seleção, protocolaram-se três tipos de perguntas,
classificadas pelos pesquisadores em três níveis: fácil, médio e difícil.
Quadro 4 – Perguntas enviadas aos Municípios avaliados

Número Nível
1

Fácil

Pergunta
Quanto o Município investiu em saúde no ano de 2017?

2

Qual o número total de servidores públicos lotados na Prefeitura Municipal? Quantos desses
Médio servidores ocupam cargo em comissão? Quantos desses servidores exercem função de
confiança?

3

Difícil

Quantas diárias o prefeito municipal recebeu no ano de 2017? Qual o valor individualizado de
cada diária e quais foram os motivos específicos que ensejaram cada viagem?

As perguntas foram protocoladas no e-SIC dos Municípios no dia
25.04.2018. Os portais da transparência e o e-mail utilizado para
cadastro e recebimento das respostas foram monitorados nos dias
03.05.2018, 04.05.2018, 10.05.2018 e 22.05.2018. Os dados coletados
foram as respostas enviadas por e-mail e as contidas no próprio portal
da transparência.
Os pesquisadores utilizaram como parâmetro de avaliação o
prazo e as exigências qualitativas dos artigos 5º e 11, caput, §§1º, 2º e 6º,
da Lei de Acesso à Informação. Em suma, tais normas determinam que
o Ente Público forneça a informação solicitada de maneira objetiva,
ágil, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão.
Quando a informação estiver disponível, o órgão deve autorizar ou
conceder o acesso imediato. Se isso não for possível, o órgão deverá
fornecê-la em até 20 (vinte) dias, prazo este prorrogável por mais 10
(dez) dias, desde que justificado expressamente e cientificado o
requerente. E caso a informação solicitada esteja disponível ao público
em formato impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso
universal, serão informados ao requerente, por escrito, o lugar e a
forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida
informação, procedimento esse que desonerará o órgão ou entidade
pública da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o requerente
declarar não dispor de meios para realizar por si mesmo tais
procedimentos.
Para o tratamento dos dados, utilizaram-se a tabulação, a
filtragem e a análise nas planilhas do Microsoft Excel.

3.2 Análise de dados
Após as solicitações e o monitoramento, cotejaram-se as respostas

fornecidas e a omissão de resposta com o Relatório de Diagnóstico do
TCM/GO.
Comprovou-se que os Municípios de Minaçu e de São João
d’Aliança foram os únicos que responderam satisfatoriamente a todas
as perguntas, dentro do prazo legal (15.05.2018). O Município de
Aparecida de Goiânia respondeu satisfatoriamente a todas as
perguntas, mas todas as respostas foram fornecidas fora do prazo
legal. Os Municípios de Piranhas e de Rubiataba encaminharam todas
as respostas dentro do prazo legal, mas todas foram insatisfatórias. O
Município de Trindade respondeu a uma pergunta, dentro do prazo
legal, mas de modo insatisfatório.
Os municípios de Goiânia, Rio Verde, Formosa, Senador Canedo,
Caldas Novas, Goianésia, Inhumas, Posse, Iporá, Ceres, Anicuns,
Campos Belos, Petrolina de Goiás, São Luiz do Norte, Caturaí,
Turvânia, São Miguel do Passa Quatro e Aloândia não responderam
sequer a uma das perguntas, nem mesmo após o prazo legal, até o
encerramento da pesquisa (22.05.2018).
Na verdade, os municípios de Caldas Novas, Goianésia, Posse e
Campos Belos não possibilitam a solicitação de informação por meio
eletrônico, apesar de o TCM ter avaliado incorretamente que esses
municípios possuem e-SIC.
O site de Caldas Novas contém erro que impossibilita qualquer
cidadão de realizar o cadastro ou de solicitar informações via site.
Mesmo assim, solicitaram-se as informações pelos e-mails
<ouvidoria@caldasnovas.go.gov.br> e <sic@caldasnovas.go.gov.br>
(endereços encontrados no próprio site), mas ainda não se obtiveram
respostas.
Já o Município de Goianésia não possibilita a realização de
perguntas pelo e-SIC, pois o site exige o preenchimento de campos
“fechados”, em que o solicitante deve, em tese, escolher algum item no
campo “assunto”, campo este, entretanto, que não contém ao menos
um item disponível para seleção. Esse erro do site impossibilita a
realização de perguntas. Em suma, o Município de Goianésia não
possui e-SIC. Talvez por isso o relatório de solicitações do site de
Goianésia conste que até hoje não houve pedido eletrônico de

informação. Cabe aqui um questionamento: por que o TCM/GO
avaliou esse Município com a nota 20, se não é possível nem sequer
solicitar informações, e avaliou Trindade com a nota 0, em que foi
possível ao menos realizar as perguntas, acompanhá-las e até mesmo
recebeu-se uma resposta, embora insatisfatória?
Quanto ao Município de Posse, assim que o solicitante preenche
todos os campos da solicitação e a envia, surge a mensagem
“Ouvidoria. Erro inesperado, tente mais tarde”. Ainda, embora o site
não exija o cadastro para realizar a solicitação de informação, esse
cadastro é disponibilizado em um link no canto superior direito da
página. Ocorre que o site exige a inserção, no campo “celular”, de um
número cujo formato é quase impossível de o cidadão adivinhar, o que
praticamente dificulta a realização desse cadastro. A mensagem
mostrada é: “Telefone inválido. Informe DDD + Número”. Como se
não bastasse, mesmo após a dificuldade para se cadastrar, não é
possível solicitar as informações, em razão de um “erro inesperado”
no site. Se não é possível sequer fazer as solicitações, que dirá
acompanhá-las. Portanto, esse Município também não deveria ter
obtido nem meio ponto no quesito e-SIC da avaliação do TCM/GO.
Em relação ao Município de Campos Belos, não há e-SIC no portal
da transparência do Município, apesar de o TCM/GO ter avaliado que
existe. Na verdade, o site disponibiliza um mero e-mail
(<ouvidoria@camposbelos.go.gov.br>)
para
a
realização
de
reclamações à ouvidoria. Na pesquisa, enviaram-se as perguntas para
esse correio eletrônico. Porém, como esperado, não houve resposta até
o fechamento da pesquisa.
Sobre a qualidade das respostas, avaliou-se que o Município de
Rubiataba, embora tenha respondido a todas as perguntas, o fez de
modo insatisfatório, pois inseriu as respostas em arquivos anexos
impossíveis de serem abertos. Essa indisponibilidade dos arquivos
anexos foi constatada também nos portais da transparência dos
Municípios de Minaçu e de São João d’Aliança, cujas plataformas são
desenvolvidas pela mesma empresa contratada pelo Município de
Piranhas, denominada Núcleo (<http://nucleo.site>).10 Entretanto, os
pesquisadores enviaram e-mails aos três Municípios e alertaram-nos
sobre a indisponibilidade dos arquivos anexos no site. Dos três

Municípios, somente Rubiataba permaneceu inerte e não enviou os
anexos por e-mail, nem resolveu o problema do Portal da
Transparência. Logo, é lídimo concluir que as respostas deste
Município foram insatisfatórias.
Também se consideraram insatisfatórias as respostas fornecidas
pelo Município de Piranhas. A simples leitura das respostas
demonstra que nenhuma delas foi prestada a contento.
Quadro 5 – Respostas prestadas pelo Município de Piranhas (sic)
Número Nível

1

Fácil

Respostas
1 - ENTRE EM CONTATO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPO PELO
CONTATO 64 3665 70-12 OU ENVIE A SOLICITAÇÃO PELO E-MAIL
smspiranhas@hotmail.com, QUE VOCÊ IRÁ OBTER TODOS OS DADOS EXATOS. TEMOS
TAMBÉM TODOS OS RELATÓRIOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
www.piranhas.go.gov.br

2

2 - ACESSANDO O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO www.piranhas.go.gov.br,
VOCÊ TAMBÉM OBTERÁ ESSAS INFORMAÇÕES, ATRAVÉS DA OPÇÃO PESSOAL E EM
Médio
SEGUIDA SERVIDORES. LÁ VOCÊ ENCONTRARÁ O NOME, CARGO, TIPO DE ADMISSÃO E
SALÁRIO.

3

3 - BOM DIA. ACESSANDO O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO
www.piranhas.go.gov.br, VOCÊ TERÁ ACESSO AS DESPESAS E EM SEGUIDA DIÁRIAS E
Difícil
PASSAGENS. LÁ VOCÊ IRÁ ENCONTRAR TODOS OS REGISTRO, CONTENDO TAMBÉM, AS
DESCRIÇÕES DE CADA VIAJEM.

A resposta da Prefeitura de Piranhas à pergunta número 1 foi
considerada insatisfatória porque, ao contrário do que o Município
informou, no portal da transparência não constam os dados sobre
investimento em saúde no ano de 2017 de maneira clara e em
linguagem de fácil compreensão. E mais, o mero cotejo da resposta do
Município de Piranhas com as respostas fornecidas pelos Municípios
de Minaçu e de São João d’Aliança deixa ainda mais clara a
insuficiência da resposta daquele. Vejam-se as tabelas fornecidas por
Minaçu e São João d’Aliança que demonstram o total das receitas do
Município, as despesas com saúde em 2017 e o índice do valor
efetivamente aplicado no exercício de 2017 em relação ao produto da
arrecadação de impostos e recursos constitucionais.
Quadro 6 – Trechos das informações prestadas pelo Município de
Minaçu

1 – Receitas
Receita de Impostos Líquida: (IPTU, ISS, ITBI, IRRF e etc….)

8.368.301,76

Receita – Transferências Constitucionais e Legais: (FPM, ITR, ICMS, IPVA, IPI e etc….)

57.620.749,86

Total de Receitas para fins de apuração do índice de aplicação mínima

65.988.951,62

2 – Despesas com Saúde
Liquidadas

21.623.060,83

Inscritas em Restos a Pagar Não Processados

755.178,21

Total

22.378.239,04

3 – Despesas Não Computadas
Liquidadas

5.706.540,90

Inscritas em Restos a Pagar Não Processados

755.178,21

Total

6.461.719,11

Fonte: Portal da Transparência da Prefeitura de Minaçu (adaptado)

Quadro 7 – Trechos das informações prestadas pelo Município de São
João d’Aliança
Receitas
Ajustes

Receita de
Impostos
Líquida

Receitas
Transferências
constitucionais
e Legais

1.860.862,04

16.092.222,55

Despesas de Saúde

Despesas Não
Computadas

Liquidadas

Inscritas em
restos a
pagar não
processados

Liquidadas

6.246.759,68

29.920,00

2.516.601,05

Inscritas em Percentual
restos a
pagar não
processados
26.300,00

Total

20,78%
17.953.084,59

6.273.670,68

2.542.901,05

Fonte: Portal da Transparência da Prefeitura de São João d’Aliança (adaptado)

Insatisfatória também a resposta prestada pelo Município de
Piranhas à pergunta 2. Isso porque no portal mencionado não há a
informação sobre o número total de servidores públicos lotados na
Prefeitura Municipal, tampouco quantos desses servidores ocupam
cargo em comissão e quantos exercem função de confiança. Poderia,
ou melhor, deveria ter respondido como o Município de Minaçu, que

assim destacou: “referente ao mês de Maio de 2018 um total de 1.296
Servidores lotados na Prefeitura Municipal. Sendo em Cargo
Comissionado de 437 Servidores e Efetivo com Função de Cargo de
Confiança 34 Servidores” (sic). A resposta do Município de São João
d’Aliança também foi direta, clara e suficiente: “1) Total de Servidores:
555 2) Total de Servidores Comissionados: 87 3) Total de Servidores
Efeitos em Cargo de Confiança: 13 Cabe informar que esses números
são até presente data, e podem sofrer alterações posteriormente” (sic).
Em razão da resposta do Município de Piranhas à pergunta 3,
checou-se no portal da transparência se realmente há informações
sobre quantidade, valores e motivos de cada viagem do prefeito
municipal. Como era esperado, verificou-se que, das 54 (cinquenta e
quatro) viagens do prefeito Eric de Melo Silveira, apenas há a
descrição do motivo em 05 (cinco) casos. Os demais registros de
diárias existentes no portal da transparência do Município de Piranhas
mencionam como motivo somente a expressão “interesse público” ou
nem mencionam essa expressão já por demais genérica. Causa ainda
mais espanto a constatação de que o prefeito recebeu dos cofres
públicos mais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em diárias somente
no ano de 2017 e nem se deu o trabalho de justificar o motivo das
viagens.
Os Municípios de Minaçu e São João d’Aliança responderam à
pergunta 3 de forma semelhante ao Município de Piranhas, com a
informação do lugar e a forma pela qual se poderia consultar a
referida informação. Mas, diferentemente do portal de Piranhas,
verificou-se que realmente há informações claras e precisas sobre o
motivo de cada viagem dos prefeitos Débora Domingues Carvalhêdo
Barros (São João d’Aliança) e Agenor Ferreira Nick Barbosa (Minaçu).
Esses justificam as viagens com descrição pormenorizada dos motivos,
tais como participação de reunião em órgãos públicos, celebração de
contratos com outros entes, participação de eventos etc.
As respostas prestadas pelo Município de Aparecida de Goiânia
também foram satisfatórias. À pergunta 1, informou-se que o
Município investiu R$ 80.344.057,04 (oitenta milhões trezentos e
quarenta e quatro mil cinquenta e sete reais e quatro centavos) em
saúde no ano de 2017. Ainda encaminhou tabelas com dados para

demonstrar que aplicou o mínimo constitucional em serviços de
saúde. Quanto à pergunta 2, respondeu parcialmente às perguntas,
pois informou que possui 3960 servidores em cargos em comissão e
114 servidores em funções de confiança. Não informou o número total
de servidores lotados na Prefeitura Municipal, mas esse lapso não foi
substancial para os fins da pesquisa, razão pela qual consideraram-na
satisfatória. Em relação à pergunta 3, informou-se que o prefeito
municipal Gustavo de Melo Mendanha recebeu o valor de R$ 3.900,00
(três mil e novecentos reais), correspondente a 13 (treze) diárias, cujo
motivo foi uma viagem a Nova Iorque e a Tel Aviv para participar da
WATEC-Israel. Encaminhou também a portaria de diária nº 43/2017,
publicada no Diário Oficial Eletrônico. Dessa informação, chamaram a
atenção o destino e o motivo da viagem: participar de um evento
internacional sobre tecnologia da água e controle ambiental em Israel.
Também causa surpresa a companhia da esposa e secretária de
assistência social de Aparecia de Goiânia, Mayara Ferreira Marfim
Mendanha, que recebeu R$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta
reais) em diárias. Seria realmente necessária a participação da
secretária de assistência social no evento? Qual o total gasto com o
erário de Aparecida de Goiânia? O Município bancou também as
passagens? A presente pesquisa não foi capaz de responder a essas
perguntas.
Por último, o caso mais emblemático foi o do Município de
Trindade. Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que esse Município
foi selecionado para a pesquisa, mesmo com uma nota igual a zero nos
quesitos e-SIC do ranking do TCM, haja vista que, por simples
checagem, quando da realização do sorteio, percebeu-se que o
Município de Trindade possuía o e-SIC, viabilizado pela mesma
empresa de Goianésia (Prodata). Mas, diferentemente do site de
Goianésia, Trindade disponibiliza itens a serem selecionados para a
realização de perguntas – itens estes absolutamente insuficientes, digase de passagem, mas que em tese viabilizam a solicitação de
informações.11 Explica-se: o cidadão pode escolher poucos assuntos
para solicitar informações, tais como mau atendimento de servidores
públicos, limpeza urbana, patrolamento de ruas, coleta de lixo etc. Se
parece muito mais com um canal de reclamações. Não há nenhuma

opção “informação ao cidadão”, por exemplo. Então, para a pesquisa,
selecionou-se uma opção proposital e simbólica – “mau atendimento
de servidores públicos” –, para solicitar as informações. Ainda, apesar
de ter sido necessário um cadastro, o comprovante de solicitação saiu
com a informação “anônimo”, como se o solicitante não tivesse se
identificado.
Talvez teria sido melhor aceitar a avaliação do TCM/GO e não
solicitar as informações ao Município de Trindade. Primeiro porque
não houve resposta às perguntas nº 1 e 2. Porém, o mais surpreendente
foi que o Município respondeu à pergunta 3, por e-mail, da seguinte
forma: “sei não dio”. Ou seja, o servidor responsável por receber as
perguntas formuladas pelo e-SIC respondeu a uma solicitação de
informação (lembre-se, com o assunto “mau atendimento de
servidores públicos”) sobre diárias com a simples e direta resposta “sei
não dio”. Se o emissor quis se referir ao Joe da canção eternizada por
Jimmy Hendrix e adaptada pelo O Rappa no Brasil, esta pesquisa não
conseguiu decifrar, em razão do péssimo uso do vernáculo pelo
servidor responsável. Por outro lado, o que foi possível concluir, a
partir dessa resposta, é que o cidadão ainda é considerado um mero
cliente e objeto da boa vontade dos administradores de cumprirem a
política pública de transparência já prevista na Constituição e
implementada a partir da Lei de Acesso à Informação.
Quadro 8 – Única resposta enviada por e-mail pelo Município de
Trindade

Fonte: Gmail (adaptado)

Quadro 9 – Síntese da pesquisa, com classificação dos Municípios
por população
Município

Respondeu até
15.05.18

Respondeu após
15.05.18

Quantidade de
respostas

Respostas
satisfatórias

Respondeu até

Respondeu após

Quantidade de

Respostas

Município

15.05.18

15.05.18

respostas

satisfatórias

X

3

3

X

1

0

X

3

3

X

3

0

São João d’Aliança

X

3

3

Piranhas

X

3

0

Goiânia
Aparecida de
Goiânia
Rio Verde
Trindade
Formosa
Senador Canedo
Caldas Novas
Goianésia
Inhumas
Posse
Iporá
Minaçu
Ceres
Anicuns
Rubiataba
Campos Belos

Petrolina de Goiás
São Luiz do Norte
Caturaí
Turvânia
São Miguel do P.
Quatro
Aloândia

4 Considerações finais
Este artigo avaliou a ineficácia do Relatório de Diagnóstico do
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás para avaliar a
transparência passiva das prefeituras goianas.
Justificou-se a relevância da pesquisa, uma vez que a mera
existência de uma lei de acesso à informação não faz um governo
transparente, já que é preciso que a informação seja acessível e
prestada de forma tempestiva e completa.
Em resumo, o artigo inicialmente abordou teoricamente a
transparência administrativa e transparência passiva. Logo após,
foram demonstrados os aspectos metodológicos e a análise de dados
referentes ao objeto pesquisado. Os pesquisadores utilizaram como
parâmetro de avaliação o prazo e as exigências qualitativas dos artigos
5º e 11, caput, §§1º, 2º e 6º, da Lei de Acesso à Informação, que
determinam que o Ente Público forneça a informação solicitada de
maneira objetiva, ágil, transparente, clara e em linguagem de fácil
compreensão.
Conclui-se que a maioria dos portais oficiais das prefeituras
goianas selecionadas ainda se mostram insuficientes no cumprimento
do acesso à informação, no quesito da transparência passiva, uma vez
que houve falhas quanto a transparência, clareza, linguagem,
completude e tempestividade da prestação das informações
solicitadas. Embora a transparência passiva tenha alcançado avanços
significativos com a edição da Lei de Acesso à Informação, ainda
requer grandes esforços das prefeituras goianas, dos próprios
servidores e do controle social para garantir o acesso à informação a
todos os indivíduos de forma eficiente.
Quanto à insuficiência da avaliação realizada pelo TCM/GO,
sugere-se a integração de técnicas quantitativas e qualitativas, como já
é realizado pela Controladoria-Geral da União, que utiliza o método
denominado Escala Brasil Transparente (EBT)12 para avaliar o grau de
transparência passiva dos entes públicos, por meio do qual realizam
solicitações reais de acesso à informação, como se pretendeu fazer no
presente trabalho.
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1 Introdução
O acesso à informação é um direito fundamental decorrente da
democracia, resguardado por tratados e regras internacionais, pela
Constituição Federal e disciplinado na legislação infraconstitucional.
Neste particular, a Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011,
conhecida como Lei de Acesso à Informação, que dispõe acerca da
transparência nos atos da administração pública como pressuposto de
desenvolvimento, liberdade e cidadania e institui a obrigatoriedade da
política pública de transparência, a se realizar por meio dos Portais da
Transparência.
O presente artigo tem por objetivo destacar a importância do uso
do Portal da Transparência pelo cidadão (transparência ativa e a
transparência passiva), utilizando como amostra os dados da
transparência passiva no Município de Aparecida de Goiânia no ano
de 2017, com a finalidade de aferir se o uso pelos cidadãos permite
confirmar a hipótese de Bresser-Pereira (1996, p. 22) de exercício pleno
de cidadania por mecanismos de controle social.
Com essa finalidade o trabalho foi dividido em tópicos nos quais
são abordados os assuntos administração pública e acesso à

informação como direito fundamental: democracia e accountability;
política pública de acesso à informação no município de Aparecida de
Goiânia e a importância de sua avaliação; uso do serviço eletrônico de
informação (e-SIC) pelo cidadão em Aparecida de Goiânia no ano de
2017 e sua relação com o controle social.
Serão realizadas a análise dos dados referentes ao e-SIC e das
avaliações sobre a qualidade do Portal da Transparência do Município
de Aparecida de Goiânia disponibilizadas pelo Índice de Efetividade
da Gestão Municipal (IEGM) e pelo Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado de Goiás, de forma a elaborar uma avaliação da
política pública de transparência do Município em estudo, realizandose “uma pesquisa interessada ou, como se diz no jargão da área, policy
oriented, já que também busca detectar obstáculos e propor medidas de
correção e alteração de programas, visando à melhoria da qualidade
do seu processo de implementação e do desempenho da política”
(DRAIBE, 2001, p. 18).

2 Referencial teórico
2.1 Administração Pública e acesso à informação
como direito fundamental: democracia e
accountability
Com o advento da Constituição Federal de 1988 e a
democratização do Brasil, tornou-se clara a necessidade de políticas
públicas eficazes para a implementação dos direitos sociais, coletivos e
individuais.
A expressão “políticas públicas” pode ser conceituada como
“programas de ação destinados a realizar, sejam os direitos a
prestações, diretamente, sejam a organização, normas e procedimentos
necessários para tanto” (BUCCI, 2006, p. 31).
A participação popular na elaboração e realização nas políticas
públicas em conjunto com o Estado, mostra-se necessária para o
controle e consecução de seu fim (SMANIO, 2013, p. 3). Sobre o tema,
vale transcrever a lição de Garcia (2017, p. 500):

A derrocada do Welfare State apontou para a
impossibilidade de o poder constituído, a partir de políticas
públicas assistencialistas e finalisticamente voltadas à
satisfação das necessidades básicas das classes menos
favorecidas, por si só, promover a concretização de
referenciais mínimos de igualdade material. Pouco a
pouco, disseminou-se a concepção de que o social há de
ser alcançado pelo social. Em outras palavras, incumbe às
próprias
estruturas
sociais,
em
conjunto
ou
separadamente, norteadas por padrões axiológicos de
solidariedade e de bem comum, contribuir para a
amenização das desigualdades e para o evolver do
grupamento.
Ao voluntarismo individual, presente em múltiplas pessoas,
tem se tomado a previsão de políticas públicas voltadas ao
estímulo da solidariedade social. Medidas dessa natureza
buscam estimular a integração social e o surgimento de
objetivos comuns, valores de todo incompatíveis com o
isolamento característico do liberalismo clássico.
A necessidade de envolvimento popular na democracia
participativa consiste na partilha de parcela do poder estatal no
processo de escolha de decisões das políticas públicas. Essa
participação pode se operar na elaboração e no próprio financiamento
para a consecução dessas medidas.
O exercício da cidadania por meio do controle popular tem como
consequência direta a diminuição dos casos de corrupção, facilitada
quando não há fiscalização eficaz.
De acordo com Bresser-Pereira (1996, p. 22), o aprimoramento do
processo democrático após o marco republicano passa pela melhoria
da transparência e da regulação e por um retorno da sociedade a partir
dos dados disponibilizados pelo administrador, tornando o Estado
mais desenvolvimentista e gerencial e menos liberal. A sociedade,

assim, estaria permanentemente atestando a validade dos serviços
prestados, ao mesmo tempo que se estabeleceria um sistema de
parceria ou de cogestão entre o Estado e a sociedade civil.
O conceito de governança, tradicionalmente associado à
capacidade financeira e administrativa em sentido amplo de uma
organização de implementar suas políticas (BRESSER-PEREIRA, 1995,
p. 38), tem passado por reformulações para ser aplicado na nova
realidade de gestão compartilhada das políticas públicas. Os cidadãos
republicanos contam com muitas ferramentas para tanto, o que, na
esfera política, está compreendido sob o título de democracia
participativa e deliberativa e, na esfera administrativa, compreende a
reforma da gestão pública.
O debate sobre boa governança e controle abarca o accountability.
A expressão accountability pode ser traduzida como “dar
transparência”, “conferir visibilidade”, “imputar responsabilidades”, e
remete à necessidade de que os gestores confiram ampla divulgação
de suas iniciativas e atos administrativos, assumindo responsabilidade
pelo sucesso e pelo fracasso de suas ações.
Embora a publicidade seja princípio consagrado pelo direito
constitucional brasileiro e imprescindível para a validação dos atos
administrativos, quanto mais informações o gestor divulga, mais ele
tende a se aproximar do ideal de accountability.
Conforme destaca o Banco Mundial,1 para que haja boa
governança no setor público é imprescindível que se pratique a
accountability, caracterizada por diversos autores como um mecanismo
de controle que visa a aferir a legitimidade das ações do gestor público
mediante prestação de contas e responsabilização.
Os direitos de cidadania, participação e comunicação política são
entendidos como liberdades positivas e os cidadãos politicamente
responsáveis. Não há apenas garantia da liberdade de coações
externas (concepção liberal), mas a participação em uma prática
comum. Na visão de Habermas o processo democrático acaba por se
tornar dependente das virtudes dos cidadãos voltados ao bem comum,
resultando daí a importância do efetivo exercício do controle social e
deliberativo (1995, p. 41).

O art. 1º da Constituição da República Federativa do Brasil elenca
o rol dos princípios fundamentais e, em seu parágrafo único, traz a
máxima segundo a qual “todo o poder emana do povo, que o exerce
por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta
Constituição”, constituindo a base interpretativa (princípio
fundamental) para todos os demais dispositivos constitucionais. É
neste contexto que no Brasil foi destacada a importância do controle
social para a democracia.

2.2 Política pública de acesso à informação no
município de Aparecida de Goiânia e a
importância de sua avaliação
Sabe-se que o município de Aparecida de Goiânia, Goiás, possui
população estimada de 542.090 pessoas, dentre as quais 29,6% se
enquadram no critério baixa renda (rendimentos inferiores a metade
do salário mínimo),2 assim uma análise de caso referente ao ente
federativo fornecerá subsídios para estudo e discussões jurídicas
pertinentes a outros municípios brasileiros.
A Lei Municipal nº 3.366, de 26 de junho de 2017, dispõe sobre o
acesso à informação, sobre o Conselho Municipal da Transparência,
Controle Social e Prevenção à Corrupção, e sobre a regulamentação
municipal da Lei Federal nº 12.846/2013.
Em atenção à legislação, as informações referentes ao Município
são disponibilizadas em sítio específico denominado Portal da
Transparência,3 aberto à consulta por parte de todos os cidadãos e
sociedade civil organizada.
A partir do mês de abril de 2017 entrou em operação o Sistema
Eletrônico de Informação ao Cidadão (e-SIC) no referido Portal. O
órgão responsável pelo sistema de informações é a Secretaria
Municipal de Transparência, Fiscalização e Controle (art. 15 da Lei
Municipal nº 3.366/2017).
Há outros sites que disponibilizam dados sobre a gestão
municipal como o Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM,4
elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP) e

difundido para os demais Tribunais de Contas do Brasil. O IEGM
possibilita comparar desempenhos entre municípios semelhantes,
identificar as melhores práticas e, consequentemente, contribuir para
um melhor desempenho da Administração Pública Municipal.
Um dos índices utilizados como referência no IEGM é o Índice
Municipal de Governança em Tecnologia da Informação (I-GOV-TI),
que mede o conhecimento e uso dos recursos de Tecnologia da
Informação em favor da sociedade, reunindo dados de todos os
municípios brasileiros (percentual de adesão de 80,18%) sobre
informática, segurança da informação, capacitação do quadro de
pessoal e transparência. O município de Aparecida de Goiânia é
classificado como de grande porte pelo IEGM.
De acordo com este índice, o Município em estudo possui nota B+
(muito efetiva – IEGM entre 75,0% e 89,9%). A média dos 5.570
municípios brasileiros fiscalizados é C+ (em fase de adequação – IEGM
entre 50% e 59,9%).
Outro diagnóstico consultado para avaliação preliminar da
qualidade do Portal de Aparecida de Goiânia foi o do Tribunal de
Contas dos Municípios do Estado de Goiás5 elaborado com o objetivo
de verificar o cumprimento pelos Poderes Executivos dos municípios
goianos das determinações constantes da Lei Federal nº 12.527/11, em
especial quanto às informações mínimas que devem ser
disponibilizadas (art. 8º, §1º, I a VI), bem como da Lei Complementar
nº 101/2000, especialmente quanto à transparência da gestão fiscal
(alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 131/2009).
Os parâmetros avaliativos foram estabelecidos segundo a
Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro
(ENCCLA), cuja concepção contou com a participação da Associação
dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – Atricon, do Tribunal
de Contas da União – TCU, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN,
do Ministério Público Federal – MPF, do Conselho Nacional do
Ministério Público – CNMP e da Controladoria Geral da União – CGU,
conforme a Resolução Atricon nº 05/2016.
O Portal da Transparência de Aparecida de Goiânia, conforme o
relatório diagnóstico do Tribunal de Contas dos Municípios referente

ao exercício de 2017, divulgado em 2018, ocupa o 48º lugar no ranking
de 246 municípios goianos, e tem pontuação 85.
Políticas e programas são propostos e desenhados para atenderem
a uma demanda social alçada à agenda prioritária de Estado ou
governo, assim é importante que sejam analisados à luz de sua
efetividade social, que é o valor máximo na fase de avaliação das
políticas públicas e dependem dos valores a ela imanentes (JANUZZI,
2016, p. 119).
A avaliação da política tem como propósito, a partir da análise do
caso concreto, tornar o gasto público mais eficiente, embasar decisões
quanto à alocação de recursos e continuidade de um programa, gerar
conhecimentos sobre como intervenções geram resultados e servem de
base para inovações.
Na gestão de programas públicos, é grande a distância entre os
objetivos e o desenho de programas tal como concebidos pelos
formuladores, e o grau de sucesso de um programa depende
diretamente da ação cooperativa de outros atores governamentais ou
não (ARRETCHE, 2001, p. 50).
A política de transparência realizada por meio do Portal em
Aparecida de Goiânia segundo consta no próprio sítio tem por
objetivo ser “uma importante ferramenta de divulgação da utilização
dos recursos públicos pela Prefeitura, propiciando a participação
popular, o aperfeiçoamento da gestão e o fortalecimento da
democracia”.
As atividades de um programa se medem pelas quantidades e
níveis de qualidade com que realiza seus objetivos específicos, os
níveis de qualidade com que o programa atinge os impactos esperados
e promove os efeitos, os níveis de adesão e satisfação dos agentes
implementadores e da população-alvo (WU et al., 2014, p. 118).

3 Aspectos metodológicos
Realizou-se uma pesquisa exploratória de caráter qualitativo e
quantitativo, iniciando-se com a revisão da literatura sobre acesso à
informação, transparência, controle social no contexto da democracia
republicana e avaliação de políticas públicas. Posteriormente, efetuou-

se levantamento de dados acerca das avaliações qualitativas do Portal
da Transparência do Município de Aparecida de Goiânia
disponibilizadas pelo Índice de Efetividade da Gestão Municipal –
IEGM e pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás,
com o objetivo de verificar o cumprimento das determinações
constantes da Lei Federal nº 12.527/11.
Traçado o panorama, foram analisados os dados fornecidos pela
Secretaria Municipal de Transparência, Fiscalização e Controle
relativos a todas as consultas dos cidadãos no Portal da Transparência
de Aparecida de Goiânia, via Sistema Eletrônico do Serviço de
Informação ao Cidadão (e-SIC), os quais foram obtidos em resposta à
solicitação efetuada por e-mail.
Dentre os dados colhidos, foram utilizados como amostra para o
presente trabalho os referentes ao ano de 2017, entre os meses de abril
a dezembro. As consultas efetuadas pelos cidadãos foram
categorizadas com o objetivo de avaliar o conteúdo, as características
dos consulentes e o tempo das respostas enviadas aos cidadãos a fim
de demonstrar o atingimento ou não dos objetivos da Política de
Transparência do Município de Aparecida de Goiânia, utilizando-se
como amostra o e-SIC.

4 O uso do serviço eletrônico de informação pelo
cidadão em Aparecida de Goiânia no ano de
2017 e sua relação com o controle social
Como já mencionado, o acesso à informação possibilita a
participação da sociedade civil e constitui meio eficaz para se exigir os
direitos sociais preceituados e protegidos pela Carta Magna, podendo
ocorrer mediante as transparências ativa e passiva.
A transparência ativa ocorre pela divulgação de dados por
iniciativa do próprio setor público, ou seja, quando são tornadas
públicas informações, independente de requerimento, utilizando
principalmente a internet, por acesso às informações dos sites dos
órgãos e entidades inclusive via portais de transparência.
Por

outro

lado,

a

transparência

passiva

consiste

na

disponibilização de informações públicas em atendimento a demandas
específicas de uma pessoa física ou jurídica. Tal se dá por meio do SIC
físico ou eletrônico (e-SIC).
O art. 9º da Lei de Acesso instituiu como um dever do Estado a
criação de um ponto de contato entre a sociedade e o setor público,
que é o SIC físico, com as funções de atender e orientar os cidadãos
sobre pedidos de informação, informar sobre a tramitação de
documentos e requerimentos de acesso à informação e receber e
registrar os pedidos de acesso e devolver as respostas aos solicitantes.
O e-SIC do Município de Aparecida de Goiânia entrou em
operação no Portal da Transparência no mês de abril de 2017. O órgão
responsável pelo referido sistema é a Secretaria Municipal de
Transparência, Fiscalização e Controle (art. 15 da Lei Municipal nº
3.366/2017).
Com o fim de avaliar quantitativa e qualitativamente as
solicitações formuladas mediante sistema eletrônico e a participação
da sociedade no controle da administração, foi solicitado ao
mencionado Secretário Municipal o repasse de todas as consultas
formuladas (data da consulta, nome, informações solicitadas e
resposta).
No período compreendido entre 3 de abril a 18 de dezembro de
2017, foram realizadas 105 (cento e cinco) consultas por intermédio do
e-SIC do Município de Aparecida de Goiânia. Após uma análise
preliminar dos dados, 13 (treze) consultas foram excluídas por
conterem questionamentos repetidos ou estarem preenchidas
incompletamente.
Assim, foram considerados e analisados os conteúdos de 92
(noventa e duas) consultas válidas, sendo 52 (cinquenta e duas)
formuladas por pessoas no gênero masculino e 40 (quarenta) por
pessoas do gênero feminino. Para tal fim, foram considerados os
nomes preenchidos pelos consulentes.
Em seguida, as consultas foram divididas entre assuntos
referentes a informações gerais e específicas quanto à transparência
dos atos e gastos públicos.

As informações gerais foram subdivididas em: a) assuntos
particulares; b) para atendimento de interesse de determinado setor; c)
para fins de estudo; d) consultas diversas; e) denúncia.
De outra parte, as informações específicas sobre transparência e
gastos públicos receberam subdivisões para tratar a respeito de: a)
servidores públicos municipais; b) concursos públicos, processos
seletivos e credenciamento; e c) gastos públicos. Para melhor ilustrar,
segue tabela:
ASSUNTOS

Informações gerais

ESPECIFICAÇÃO

CONSULTAS

Interesses particulares

37

Interesses coletivos ou de determinado setor

13

Para fins de estudo

5

Consultas diversas

5

Denúncia

1

Servidores públicos ou contratados

14

Concursos públicos, processos seletivos e credenciamento

10

Gastos públicos

7

Informações sobre transparência

TOTAL

92

Como se vê, 61 (sessenta e uma) consultas foram sobre
“informações gerais” e 31 (trinta e uma) de “informações sobre
transparência”. Passemos à análise minuciosa de cada assunto da
subdivisão dessas informações, iniciando-se pelas “informações
gerais”.
O assunto mais consultado foi classificado como “interesses
particulares”, com um total de 37 (trinta e sete) consultas, sendo
computados os pedidos de informações gerais sobre IPTU, uso do
solo, constituição e baixa de pessoa jurídica, cálculo de valor venal,
fonte arrecadadora, vagas e número de inscrição em CMEI, dúvida
sobre construção de imóvel, consulta de processo de alvará de
construção, emissão de certidão municipal, inscrição no cadastro único
municipal, fachada de estabelecimento, licença ambiental, transporte

de paciente e pagamento de indenização de desapropriação.
Na sequência, houve um total de 13 (treze) consultas para
atendimento de interesses coletivos ou de determinado setor, tais
como, limpeza de lotes baldios, falta de infraestrutura de asfalto, água
tratada e saneamento em bairros especificados, plantio de árvores,
iluminação pública e descarte de resíduos hospitalares.
Para fins de estudo acadêmico, foram feitos 5 (cinco) pedidos de
informações sobre mapa de zoneamento urbano, biblioteca escolar,
renúncia de receita, projeto Minha Casa Minha Vida e gestão de
resíduos sólidos.
Também foi realizada uma consulta para oferecimento de
denúncia em desfavor de um estabelecimento, porém, não foi
qualificada como pedido de informações e o cidadão recebeu o contato
da Vigilância Sanitária para oferta direta de sua reclamação.
Na presente pesquisa, qualificaram-se como pedido de
informações sobre transparência pública um total de 31 (trinta e uma)
consultas.
Dentro dessa temática, o assunto que teve o maior número de
incidência foi sobre servidores públicos efetivos ou contratados,
totalizando 14 (quatorze), que versaram a respeito de: (i) folha de
pagamentos da Secretara Municipal de Saúde, mediante descrição dos
nomes dos servidores, proventos (gratificações, férias, insalubridade,
horas extras etc.), lotação, referências, áreas da saúde, níveis, data de
admissão, tipo de vínculo empregatício e data de nascimento; (ii)
quantidade de professores efetivos e comissionados com nível
superior; (iii) remuneração dos servidores da Secretaria de Saúde; (iv)
cargo, função, lotação e remuneração de uma funcionária específica;
(v) número de professores contratados temporariamente; (vi) lista de
todos os servidores municipais e o respectivo vencimento; (vii)
remuneração e gratificações dos servidores do CRAS Jardim
Tiradentes; (viii) número de intérprete de libras em contrato
comissionado; e (ix) informações sobre o anteprojeto de cargos e
salários do cargo de guarda municipal.
Dessas consultas, 9 (nove) foram respondidas diretamente pelo
responsável do e-SIC; em 3 (três) constaram que as informações, em

breve, seriam disponibilizadas no Portal da Transparência; em 1 (uma)
foi disponibilizada o link do Portal da Transparência para consulta
direta; e 1 (uma) não foi respondida por ser genérica.
Na presente data, em consulta ao Portal da Transparência do
Município de Aparecida de Goiânia, constatou-se que as respostas que
mencionaram que as informações seriam inseridas, foram, de fato,
disponibilizadas para consulta ao público.6
A temática sobre concurso público, processo seletivo e
credenciamento recebeu 10 (dez) pedidos de informações e foi a
segunda mais solicitada, versando sobre: (i) andamento de seleção
para contratação de temporário; (ii) convocação dos aprovados no
concurso da Secretaria de Educação; (iii) convocação dos credenciados
da Secretaria de Saúde; (iv) previsão de concurso ou processo seletivo;
e (v) informações gerais sobre concursos.
O responsável pelo e-SIC respondeu 6 (seis) consultas diretamente
ao cidadão, direcionou 2 (duas) para o Portal da Transparência e 1
(uma) para a Ouvidoria, e somente 1 (uma) ficou sem resposta
adequada, ao menos no arquivo disponibilizado para confecção desse
artigo.
Sobre o mesmo assunto referente à convocação para
credenciamento da Secretaria da Saúde, no mês de julho de 2017, 2
(duas) consultas tiveram soluções diversas, pois em uma a cidadã foi
orientada a proceder reclamação perante a Ouvidoria e em outra foi
apresentada informação de referida Secretaria.
Com o tema gastos públicos, foram feitas 7 (sete) consultas a
respeito de: (i) existência de dotação orçamentária para pagamento de
precatórios; (ii) informações sobre o portal da transparência do
Município; (iii) informações sobre projetos de parceria público-privada
de iluminação pública, resíduos sólidos, espaço Garavelo, Parque
Tecnológico e Centro de Convenções; (iv) andamento da execução do
contrato nº 527/2017; (v) informações gerais sobre gastos com
publicidade; (vi) informações sobre o contrato nº 552/2017; e (vii)
informações sobre os contratos nº 527/2017 e 552/2017.
Essas solicitações foram respondidas diretamente aos cidadãos,
não sendo direcionadas ao Portal da Transparência, com exceção de

duas sobre os contratos nº 527/2017 e 552/2017, que foram realizadas
pelo mesmo cidadão, nas quais houve orientação para realização de
reclamação perante a Ouvidoria. Importante mencionar que as três
consultas sobre os referidos contratos foram formuladas pelo mesmo
cidadão.
Conforme visto acima, dentro do assunto “informações sobre
transparência”, houve 31 (trinta e uma) consultas e somente 6 (seis)
foram respondidas informando que as informações buscadas já
estavam ou seriam disponibilizadas no Portal da Transparência.
Quanto ao tempo de resposta, a Lei Federal nº 12.527/2011
determina que deve ser imediata e, não sendo possível, deverá ocorrer
em até 20 (vinte) dias, prorrogável por mais 10 (dez) dias, mediante
justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente (art. 11,
§§1º e 2º).
Embora o objeto da presente pesquisa tenha sido um total de 92
(noventa e duas) consultas, somente foi possível aferir o tempo de
resposta de 41 (quarenta e uma), haja vista que as datas e horários de
solicitações e respostas nas demais eram idênticos, o que
impossibilitou as suas análises.
Dessas 41 (quarenta e uma) consultas, 31 (trinta e uma) se
referiam a “informações gerais” e 10 (dez) a “informações sobre
transparência”. Os pedidos de informações gerais levaram, em média,
8,93 dias para obtenção de resposta, e somente 3 (três) foram
respondidas fora do prazo legal.
De outro lado, as respostas para informações sobre transparência
foram dadas, em média, a 41,8 dias da solicitação. Apenas em 4
(quatro) solicitações houve a observância do prazo legal. Não foi
possível verificar se houve justificativa expressa para a prorrogação do
prazo. De qualquer forma, em 4 (quatro) consultas foram levados 53,
77, 95 e 123 dias para respostas, ou seja, muito além do máximo
permitido pela legislação, ainda que se considere eventual justificativa
e prorrogação.
Assim, as consultas ao serviço de informação ao cidadão no
Município de Aparecida de Goiânia no ano de 2017 demonstram que
há efetivo acesso formal e material dos dados para o cidadão. Todavia,

as amostras atestam que o controle social via e-SIC está focado no
individualismo, não havendo consultas destinadas à fiscalização de
assuntos de interesse social ou coletivo. Outra constatação é a falta de
participação da sociedade civil organizada no controle social, já que
todas as consultas foram feitas por pessoas físicas.
Por fim, também se constatou que o Município de Aparecida de
Goiânia, na média, tem ultrapassado o prazo legal para atender às
solicitações do cidadão quanto a informações sobre transparência, e no
tocante às solicitações de informações gerais, as tem atendido em
prazo inferior ao legal.

5 Considerações finais
Em razão do estudo ser incipiente e ter se restringido ao
Município de Aparecida de Goiânia, as conclusões a seguir precisam
ser postas à prova a partir da análise de mais casos, ao menos
referentes aos maiores municípios goianos, a fim de se observar se a
situação do Município avaliado é ou não excepcional no contexto do
Estado de Goiás.
Ainda assim, a partir da análise dos dados observados, é possível
concluir pela ausência de correlação entre as melhorias realizadas na
política pública de transparência das contas no município de
Aparecida de Goiânia apontadas na última avaliação feita pelo
Tribunal de Contas dos Municípios e a efetivação do controle social via
e-SIC pelo cidadão e pela sociedade civil organizada.
Não foi possível confirmar a existência de um grupo mínimo de
pessoas com disposição de discutir e opinar nos espaços públicos,
formando um círculo virtuoso a partir de então.
Embora o aprimoramento do Portal da Transparência seja salutar,
os objetivos da política pública de transparência do município
relacionados à participação popular efetiva para aperfeiçoamento da
gestão e o fortalecimento da democracia, não estão sendo alcançados.
Além da existência de desafios de ordem econômica e social,
como a necessidade de ampliar o acesso público a computadores para
a população e para a sociedade civil organizada envolvidas no
processo de controle, é necessário que a Administração Pública

fomente a participação da sociedade civil organizada por meio de
capacitações, cartilhas, informativos dirigidos que esclareçam sobre
como os recursos públicos estão sendo empregados, como gerar
relatórios, projeções e índices a partir dos dados disponibilizados,
dentre outras informações.
Controle social e transparência se retroalimentam, portanto,
quanto maior a participação da sociedade, mais transparência será
exigida dos governantes. Existe uma relação direta entre o controle
social e a qualidade/quantidade da informação que os entes
governamentais disponibilizam aos seus cidadãos e o atual cenário se
mostra bastante desfavorável.
Por todo o exposto, é possível concluir que a disponibilização de
uma grande quantidade de informações que para muitos cidadãos
nada dizem, não é suficiente para estímulo ao controle social. Ainda, a
taxa de sucesso na política pública de transparência depende da
cooperação de atores não governamentais, potenciais beneficiários,
cujo comportamento precisa ser coordenado.
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DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS
PROTETIVAS DE URGÊNCIA E SEU
TRATAMENTO PELO SISTEMA DE
JUSTIÇA
ARIANE PATRÍCIA GONÇALVES

1 Introdução
A Lei Maria da Penha é a principal regulação normativa nacional
a respeito do tema violência de gênero e prevê mecanismos
juridicamente adequados para inibir a prática de violência, para
removê-la ou impedir sua continuação (DIDIER JR, 2016, p. 138). Um
desses mecanismos são as medidas protetivas de urgência à mulher
em situação de violência, inovação da Lei nº 11.340/2006 e um dos
eixos das políticas públicas de enfrentamento à violência contra a
mulher, segundo definição da Política Nacional de Enfrentamento à
Violência Doméstica e Familiar.1
No relatório bianual 2008-2009, o Fundo de Desenvolvimento das
Nações Unidas para a Mulher (UNIFEM) consignou que a Lei Maria
da Penha é uma das três leis mais avançadas em proteção de mulheres
em situação de violência.2
Apesar disso, as estatísticas relativas à violência de gênero são
incompatíveis com a adequação jurídica e dogmática das medidas
legais da Lei nº 11.340/2006. Nesse sentido, o Mapa da Violência 2015 –
Homicídio de Mulheres no Brasil3 aponta que em 2013 o Brasil teve a
quinta maior taxa de homicídios de mulheres por 100 mil habitantes,

num espectro de 83 países.
Corroborando esses dados, o Atlas da Violência publicado pelo
IPEA em 2017 mostra que o Estado de Goiás obteve o quarto maior
índice nacional de homicídios de mulheres para cada 100 mil
habitantes, entre as 26 unidades federativas. Não somente isso: entre
os anos de 2005 e 2015, houve aumento de 91,7% de homicídios de
mulheres no Estado de Goiás.
Portanto, o problema reside no fato de que não basta conferir à
vítima de violência doméstica uma medida protetiva de urgência.
Conferi-la, nos moldes como foi processada e deferida nos processos
analisados da Comarca de Padre Bernardo – GO, equivale a dar à
vítima somente uma folha de papel sem nenhum valor,
“permanecendo como uma aposta em seu efeito simbólico para conter
o comportamento violento dos agressores” (PASINATO, 2016). Ao
mesmo tempo, conferir uma medida protetiva cujo descumprimento
não gera consequências jurídicas indica inocuidade e ineficácia da
política pública.
Além disso, a Lei Maria da Penha não prevê qual procedimento
deve ser adotado ou que órgão deve ser acionado em caso de
descumprimento da medida protetiva, o que possibilita, em tese, uma
multiplicidade de ações, nem sempre as mais eficazes.
A justificativa da pesquisa funda-se na escassez de avaliações
sobre a tramitação forense de processos relativos à Lei Maria da Penha,
em especial, das medidas protetivas de urgência. Essa escassez
consiste em grave falha, mormente se se considerar os objetivos para
os quais esse instrumento legal foi criado: salvaguardar a integridade
física e psicológica da vítima em momentos de crise.
De outro lado, não são escassas as discussões doutrinárias sobre
inovações da Lei Maria da Penha, destacando-se discussões sobre a
natureza jurídica e a validade de determinados institutos e medidas
(DIAS, 2012). Apesar de esse tipo de debate ser necessário e
fundamental à formação de juristas, não contribui para que o
profissional do direito absorva em sua atuação prática o
aperfeiçoamento e aumento de efetividade de políticas públicas
(COUTINHO, 2010).

Por todo o exposto, a justificativa desta pesquisa funda-se na da
carência de avaliações acerca da tramitação processual das medidas
protetivas de urgência, o que resulta na ausência de propostas para o
aperfeiçoamento de seu processamento judicial, requisito basilar para
que possamos discutir o aprimoramento de políticas públicas mais
sofisticadas de enfrentamento à violência doméstica.

2 Lei Maria da Penha enquanto instrumento de
promoção da igualdade de gênero
Pode-se compreender que a finalidade das políticas públicas é a
concretização de direitos humano-fundamentais, ideia que decorre da
consolidação de um dos axiomas do constitucionalismo
contemporâneo: a centralidade dos direitos fundamentais
(BARCELLOS, 2005).
No que se refere à violência de gênero, a Recomendação nº 19 da
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
contra a Mulher esclarece que a violência baseada no gênero é uma
forma de discriminação que inibe a capacidade das mulheres de
gozarem os direitos e liberdades numa base de igualdade com os
homens. Adicionalmente, a Constituição Federal vincula o poder
público a criar mecanismos para coibir a violência no âmbito das
relações familiares (art. 226, §8º).
Portanto, uma das formas de o Estado promover o direito
humano-fundamental à igualdade é por meio do enfrentamento à
violência doméstica e familiar contra a mulher. Nessa toada, a Lei
Maria da Penha e seus instrumentos jurídicos, enquanto conjunto
normativo e de regulação, pode ser considerada uma política pública,
desde que por política pública se entenda, de forma genérica, como
sendo a coordenação de meios à disposição do Estado para a
realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente
determinados (BUCCI, 2006).
No âmbito de enfrentamento e combate, uma das principais
inovações da Lei Maria da Penha foi a previsão de medidas protetivas
de urgência à vítima, instrumento que se mostra juridicamente
adequado ao afastamento e proibição de contato entre vítima e

ofensor.
Contudo, quando se fala em avaliação de políticas públicas, o
controle meramente jurídico é insuficiente, pois este se restringe à
interpretação de normas, mantendo-se alheio ao modo de
implementação das políticas. Para tanto, o que se buscou no presente
trabalho foi a aproximação da avaliação de políticas públicas à
linguagem jurídica, de forma a transcender o controle jurídico
meramente formal.
Assim, partiu-se do pressuposto de que há dificuldades
institucionais em conferir eficácia às medidas protetivas de urgência, o
que se concluiu pela leitura de relevantes pesquisas já empreendidas,
tais como as coordenadas por Brandão, 20154, Gumieri e Diniz, 2016, e
Pasinato, 2016, nas quais se lançou mão de técnicas conjugadas de
análise documental e entrevistas com vítimas, em que relataram não se
sentirem protegidas (ainda que beneficiadas com uma decisão judicial
de afastamento agressor); relataram, ainda, descumprimentos
reiterados e não informados ao sistema de justiça.
No plano nacional, o Conselho Nacional de Justiça destaca-se na
realização de levantamento de dados estatísticos sobre demandas
pertinentes a violência doméstica, tais como os que foram veiculados
no trabalho “O Poder Judiciário na Aplicação da Lei Maria da Penha”5,
publicado em 2017, com informações a respeito da quantidade e
estrutura de Varas e Juizados Especializados; do número e perfil de
profissionais que integram as equipes multidisciplinares; da
quantidade de gabinetes privativos; do número de inquéritos, medidas
protetivas, casos novos, pendentes e baixados; das sentenças e
execuções, tanto para casos que abarcam crimes de violência contra a
mulher quanto para casos específicos de feminicídio.
Contudo, a pesquisa acima citada consiste em avaliação de caráter
eminentemente descritivo do estado de coisas atual do Poder
Judiciário, sem fazer avaliação crítica das práticas do sistema de justiça
e dos obstáculos para a efetivação das medidas que pretendem
assegurar à mulher sua integridade física, psicológica e patrimonial.
Em vista do exposto, realizou-se a análise dos casos notificados de
descumprimento de medidas protetivas de urgência entre 2012 e 3 de

abril de 2018, na Comarca de Padre Bernardo – GO.
Dessa análise foi possível verificar como os descumprimentos
foram levados ao conhecimento do sistema de justiça, aqui entendido
como a cadeia que se inicia com Delegacias de Polícia, passa pelo
Ministério Público e termina no Poder Judiciário, e quais seus
desdobramentos.
Em outras palavras, da análise pontual desses processos
extraíram-se categorias de análise úteis para identificar obstáculos
processuais à eficácia de uma decisão judicial de medida protetiva de
urgência em qualquer vara judicial.

3 Aspectos metodológicos
A presente pesquisa teve como objetivo detectar alguns dos
obstáculos processuais à eficácia das medidas protetivas da Lei Maria
da Penha. Para tanto, foi utilizada metodologia qualitativa de análise
de múltiplos casos, quais sejam, somente aqueles em que houve a
notificação de descumprimento da medida protetiva de urgência
conferida à vítima de violência doméstica e familiar.
Contudo, dados publicados pelo DataSenado nos anos de 2013,6
20157 e 2017,8 indicam altos índices de cifra oculta ou negra9 em casos de
violência de gênero, fato que pode ser intuído por qualquer
profissional que atue com o tema no sistema de justiça brasileiro.
Exatamente por isso, afastou-se a opção da metodologia quantitativa
isolada, porquanto a real quantidade de descumprimentos passa ao
largo do sistema de justiça e os números oficiais não têm
correspondência com a realidade, sendo muito duvidosos para que
deles, de forma isolada, se possa tirar qualquer conclusão sobre a
eficácia do instrumento jurídico que se pretende analisar.
Por consequência, optou-se pela análise do fluxo processual de
representações por medidas protetivas de urgência em casos com
descumprimentos oficialmente comunicados. Em suma, o interesse da
pesquisa é a investigação sobre como o sistema de justiça lidou com
esses descumprimentos na Comarca de Padre Bernardo – Goiás, para,
em seguida, serem formuladas categorias de análise que permitam sua
replicação e identificação de dificuldades processuais em outras

unidades judiciais.
Nesse sentido, o universo sob análise é aquele cujos processos
contêm qualquer informação indicativa de descumprimento de
medida protetiva de urgência.
A fonte de pesquisa utilizada para identificar os casos de
descumprimento foi o sistema de busca Delfos, do Ministério Público
do Estado de Goiás, alimentado com dados do sistema Atena. A
confiabilidade dessa base de dados reside na obrigatoriedade de uso
do sistema Atena no âmbito do Ministério Público do Estado de Goiás
como veículo de registro, tramitação, acompanhamento e controle de
documentos, autos judiciais e extrajudiciais.10
Portanto, o sistema Delfos compila todas as manifestações de
membros da instituição, bem como a entrada e a saída dos autos. O
recorte histórico permeia o ano de 2012 a 3 de abril de 2018. O marco
inicial justifica-se em razão de o Ministério Público haver implantado
somente em 2012 o sistema eletrônico Atena. O marco final é um dia
anterior à entrada em vigor da lei que criou o delito referente a
descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, fato
que, provavelmente, dará maior uniformidade às reações do sistema
de justiça.
Para busca, foram utilizados os termos “medidas protetivas de
urgência” e “descumprimento” e “Padre Bernardo”; “medidas
protetivas de urgência” e “desobediência” e “Padre Bernardo” e
“medidas protetivas de urgência” e “prisão preventiva” e “Padre
Bernardo”.
Portanto, nessa fase da pesquisa, caracterizada por análise
documental de processos judiciais, não se pretende a investigação do
evento descumprimento em si, nem o que o motivou, muito menos o
caráter dissuasório das decisões judiciais, haja vista que a análise será
circunscrita a identificar obstáculos e dificuldades no fluxo processual
com a finalidade de se extrair categorizações de erros que podem ser
encontrados em qualquer serventia, a fim de viabilizar orientações
corretivas aos órgãos envolvidos.
Em termos de teoria da avaliação de políticas públicas, cuida-se
do que Sônia Miriam Draibe denomina avaliações de processo, as quais

tem como objetivo “detectar fatores que, ao longo da implementação,
facilitam ou impedem que um dado programa atinja seus resultados
da melhor forma possível” (DRAIBE, 2001, p. 20), haja vista que
eficácia depende de processos adequados.

4 Sobre a tramitação judicial de medidas
protetivas de urgência
Entre 2012 e 3 de abril de 2018 foram detectados pelo sistema
Delfos, na Comarca de Padre Bernardo – GO, somente 7 casos de
descumprimento de medidas protetivas, número que, certamente, e
com fundamento em outras pesquisas feitas diretamente com vítimas
de violência doméstica, não significa o acatamento dos agressores às
decisões judiciais.
Dos 7 casos com descumprimento informado, 1 iniciou-se em
2013; 1, em 2014; 1, em 2015; 2, em 2016; 1, em 2017 e 1, em 2018.
Desses, somente 5 deles puderam ser analisados, pelo seguinte motivo:
na Comarca de Padre Bernardo – GO, os autos das medidas protetivas
de urgência costumam ser apensados11 aos da ação penal e duas das
medidas protetivas com descumprimento notificado haviam sido
remetidas ao Tribunal de Justiça em virtude de estarem apensadas a
uma ação penal com sentença sujeita a recurso.
Contudo, esse ato de apensamento está em desconformidade com
o entendimento que vem prevalecendo acerca das medidas protetivas
enquanto ações cíveis satisfativas, de cunho inibitório e reintegratório.
Esse mesmo entendimento sustenta a ausência de instrumentalidade
entre medidas protetivas e processos criminais, tendo em vista sua
finalidade de proteger a pessoa e, não, acautelar um processo crime.
Esse costume cartorário impede que, em caso de reiteração de
violência, sejam solicitadas novas medidas fundamentadas em todo o
ciclo de violência, característico desse tipo de criminalidade.
Ao contrário da maior parte das pesquisas sobre a Lei Maria da
Penha, as quais propõem medidas estruturais de grande vulto e que
exigem aporte financeiro (BRANDÃO, 2015, GUMIERI; DINIZ, 2016 e
PASINATO, 2016) este trabalho identificou que o primeiro fator que
impede a eficácia de medidas judiciais são erros cartorários e falta de

comprometimento com a celeridade exigida pela violência doméstica,
o que acarreta a ineficácia do próprio procedimento judicial e,
consequentemente, dificulta que se atinjam os objetivos da legislação.

4.1 Lapso temporal para deferimento das medidas
protetivas
O fundamento legal dessa categoria de análise é o art. 18, I da Lei
Maria da Penha, que prevê o prazo de 48 horas para que o juiz julgue
um pedido de medidas protetivas de urgência. Em razão das
peculiaridades da violência doméstica, a celeridade é pré-requisito
para a eficaz proteção da integridade da mulher inserida nesse
contexto.
Nos processos analisados, o tempo de deferimento foi extraído da
confrontação das datas de representação pelas medidas protetivas com
as datas da prolação das decisões judiciais acerca desse pedido.
Dos 5 casos analisados, somente 2 tiveram decisão judicial
proferida dentro do prazo legal de 48h. Coincidentemente, em ambos
os casos, o descumprimento foi informado diretamente à Promotoria
de Justiça pela vítima.
Em vista da multiplicidade de causas da morosidade judicial, em
cada unidade judiciária em que houver o uso dessa categoria de
análise serão identificados diferentes fatores, que demandarão
diferentes remédios.
No caso da Comarca de Padre Bernardo – GO, identificaram-se
dois obstáculos principais à tramitação célere do procedimento de
medidas protetivas, os quais resultaram em demora no julgamento das
medidas e, certamente, contribuíram para manter as vítimas por mais
tempo desprotegidas.
O primeiro consiste na manutenção dos autos em gabinete por
período consideravelmente superior à previsão legal, à espera de
decisão acerca do pedido de medidas protetivas. De se ressaltar que a
prioridade legal nos procedimentos de violência doméstica, em
especial das medidas protetivas, não pode ser declinada em razão de
eventuais deficiências materiais e de pessoal.

O segundo fator consiste no tumulto processual em virtude do
indevido apensamento de medidas protetivas com ações penais. Em
um dos casos, a profusão de autos causou o equívoco de maior
seriedade e, talvez, o de mais fácil evitabilidade: fez com que o juízo se
confundisse e deixasse de julgar um pedido de autoria do Ministério
Público pela decretação de prisão preventiva, decorrente de
descumprimento de medida protetiva.
A justificativa do juízo para não julgar o pedido consistiu em
despacho equivocado, segundo o qual essa prisão já estaria decretada
em outros autos que não aquele no qual foi pleiteada pela promotoria.
Em consulta aos autos mencionados pelo juízo em seu despacho,
constatou-se a inexistência de decisão decretando prisão em desfavor
do agressor desobediente. Em resumo, esse descumprimento não
resultou em nenhuma reação do Poder Judiciário, aparentemente em
razão de equivocado manuseamento do processo.
Em outro processo, identificou-se outro equívoco, cuja gravidade
é tão intensa quanto a simplicidade com que poderia ser evitado: a
multiplicação de autos resultante do apensamento de representações
por medidas protetivas com a ação penal fez com que o cartório
criminal paralisasse o andamento da medida protetiva no instante em
que houve o apensamento entre a demanda cível e a criminal. Como
resultado, a manifestação do Ministério Público, favorável às medidas
protetivas de urgência, não foi levada ao juízo para julgamento,
ficando à espera por longos nove meses.
Nesse caso, o andamento processual somente foi retomado
quando a vítima compareceu ao Ministério Público para informar que
estava sendo novamente agredida, que não tinha recebido sua medida
protetiva, que já tinha ido ao cartório criminal, mas haviam-lhe
informado, somente, que seu processo “estava com a juíza”.
Aqui não se pode falar, tecnicamente, em descumprimento, em
vista da inexistência da decisão judicial protetiva quando a vítima foi
novamente agredida, o que aumenta a gravidade desse caso. Contudo,
foi inserido nesse tópico por exemplificar largo lapso temporal em que
o sistema de justiça deixou de prover uma resposta à vítima, em
virtude de erros cartorários corriqueiros, cujas consequências podem

ser de alta gravidade.

4.2 Pertinência entre o relato da vítima e a
representação por medidas protetivas
A Lei Maria da Penha prevê uma gama variada de medidas cíveis
voltadas à finalidade de proteger a integridade física, psicológica e
patrimonial da vítima e de seus dependentes, bem como à finalidade
de evitar novos atos de violência. Essas medidas dividem-se entre
aquelas que obrigam o agressor e aquelas voltadas à vítima, e estão
previstas nos artigos 22, 23 e 24 do texto legal em referência.
A análise da pertinência entre relato da vítima e a representação
por medidas protetivas é uma espécie de controle qualitativo dos
pedidos feitos em Delegacia de Polícia e pelo Ministério Público. A
capacidade da instituição que colhe os relatos da vítima em traduzir
suas necessidades protetivas é pré-requisito para a obtenção de uma
decisão judicial que surta os efeitos adequados.
Em um dos casos, constatou-se que a representação feita na
Delegacia de Polícia era insuficiente e inadequada ao que a vítima
necessitava para salvaguarda de sua integridade física e psicológica,
bem como de seus filhos. Nesse processo, em especial, foi possível a
emenda da representação em razão de a vítima ter se dirigido à
Promotoria de Justiça um dia após sua representação em Delegacia de
Polícia, para buscar informações.
Nessa ocasião, foi feito seu atendimento no Ministério Público e
constatada a inadequação entre sua necessidade de proteção e a
representação feita pela Polícia Civil. De se registrar que os fatos
narrados ao Ministério Público foram os mesmos narrados em
Delegacia de Polícia.
Para que se evite esse tipo de discrepância, a instituição que colhe
as declarações da vítima deve ser capaz de traduzi-la, em termos
jurídicos, ao que a Lei Maria da Penha provê como solução, não se
podendo esperar que pessoa leiga, na maior parte das vezes, e ainda
fragilizada, apresente pedidos corretos para sua proteção.
A representação provinda da polícia, nesse específico processo,

continha somente os pedidos mais comuns e frequentes, de proibição
de contato e de aproximação. Porém, não foi observado que a vítima
narrou estar provisoriamente na casa de um irmão e que seus filhos
estavam com o agressor no lar conjugal, o que exigia seu afastamento
do lar comum e a fixação da guarda da prole em seu favor.

4.3 Pertinência entre a representação por
medidas protetivas e a decisão judicial
Da mesma forma que se exige a pertinência entre as necessidades
da vítima e a representação feita na Polícia Civil ou no Ministério
Público, a decisão judicial emitida deve observar o que foi solicitado e,
em caso de indeferimento, deve ser fundamentada.
Em um dos casos, o juízo omitiu-se com relação aos pedidos de
medida protetiva que incluíam afastamento do lar conjugal e guarda
dos filhos, decidindo somente acerca da proibição de contato e de
aproximação, pedidos mais comuns e corriqueiros, mas que eram
insuficientes à proteção da ofendida, deixando-a em situação similar à
que estava antes de recorrer à proteção legal.

4.4 Adequado cumprimento das decisões judiciais
Como antecedente lógico ao aperfeiçoamento de mecanismos de
monitoramento das medidas protetivas, o sistema de justiça deve ser
capaz de fazer cumprir as decisões que emite.
Essa categoria de análise foi obtida pela confrontação dos dados
referentes à data da prolação das decisões judiciais emitidas em
resposta a descumprimentos de medidas protetivas e as datas de
emissão e distribuição dos mandados aos oficiais de justiça para
cumprimento, além da análise das certidões por eles realizadas sobre
as diligências ultimadas.
O principal obstáculo ao adequado cumprimento das decisões
judiciais é a falta de procedimentos cartorários estritos e rigorosos que
sejam imbuídos da celeridade exigida pela Lei Maria da Penha, que
resultam na demora de notificação de vítimas e agressores e na falta de
efetividade no cumprimento das prisões preventivas.

Dos 5 casos analisados, todos com decretação de prisão
preventiva, decorrente do descumprimento da ordem de afastamento,
4 ainda não foram cumpridos. Alguns foram diligenciados. Em outros,
não havia sequer essa informação no processo até o dia da análise
documental. Um dos fatores de fracasso é o longo lapso temporal que
permeia a decretação da prisão e a diligência feita pela polícia ou
oficiais de justiça para seu cumprimento.
Nessa linha de observações, obteve-se nos processos analisados
relatos de oficiais de justiça e policiais informando que, ao procurarem
os agressores para efetivar a prisão preventiva, foi-lhes informado que
estariam foragidos por dela terem conhecimento ou que teriam
desaparecido após a prática da violência.
De se ressaltar que o único efetivo cumprimento de prisão
preventiva não resultou de atos céleres e eficazes, pois ocorreu em
outra comarca, mais de um ano após a sua decretação e em
circunstâncias não esclarecidas nos autos, aparentando ter-se dado
fortuitamente.
Em outro processo, a vítima relatou que o agressor nunca
cumpriu a decisão de afastamento do lar comum. Em busca da
comprovação do cumprimento do mandado judicial de afastamento,
constatou-se que, apesar de haver no processo um mandado de
intimação confeccionado pelo cartório, não há nenhuma comprovação
de distribuição a nenhum oficial de justiça, muito menos comprovação
de seu cumprimento.
Resta a dúvida se os mandados chegaram a ser distribuídos a
oficiais de justiça para cumprimento ou se, no momento do
cumprimento, foi somente entregue o mandado ao agressor,
esperando que ele, por sua livre e espontânea vontade, saísse da
residência, ou se, ainda que devidamente cumprida a decisão de
afastamento, o agressor retornou ao lar tempos depois.

4.5 Correta identificação dos descumprimentos de
medidas protetivas
Tanto o Código de Processo Penal quanto a Lei Maria da Penha
preveem instrumentos jurídicos para garantir o cumprimento de

medidas protetivas de urgência. Porém, para que esses instrumentos
sejam aplicados eficazmente, é imprescindível que o agente estatal que
receba essa notícia da vítima a identifique como uma desobediência e
proceda aos desdobramentos legais pertinentes.
Dos 5 descumprimentos analisados, 4 foram informados pela
vítima à Polícia Civil. Porém, em nenhum desses 4 houve a
identificação expressa e formal do descumprimento da medida
protetiva ao serem remetidas ao Poder Judiciário para julgamento.
Ao revés, em 3 deles a Autoridade Policial formulou, novamente,
representação por medidas protetivas de urgência, apesar de já terem
sido concedidas anteriormente e descumpridas. Em 1 dos casos, a
vítima registrou o descumprimento na Delegacia de Polícia e dirigiuse, no mesmo dia, ao Ministério Público para relatar os atos do
agressor.
Em todos esses casos, a identificação do descumprimento da
medida foi feita somente pelo Ministério Público. Entretanto, para
maior garantia de que a tramitação ocorra da forma correta, todos os
órgãos do sistema de justiça devem identificar um descumprimento de
medida protetiva e dar os devidos andamentos que as peculiaridades
do caso requerem, pois se trata de ofensores que resistem em obedecer
uma ordem judicial, colocando em risco a integridade da mulher em
contexto de violência doméstica e familiar.

5 Proposta de complementação da pesquisa
Para uma pesquisa mais abrangente e aprofundada quanto às
causas de ineficácia dos procedimentos das medidas protetivas,
necessária a articulação e conjugação de técnicas, de forma que uma
complemente dados que a outra não fornece ao pesquisador.
Assim, a realização de entrevistas com as vítimas teria por
finalidade, igualmente, aferir obstáculos na tramitação de medidas
protetivas, com a diferença de que as próprias mulheres envolvidas
narrariam descumprimentos não notificados, além de prover demais
informações que não costumam ser oficializadas pelo sistema de
justiça, como, por exemplo, qual a razão de não ter providenciado a
notificação do descumprimento da medida protetiva.

Sugere-se que seja questionado às vítimas:
a) se já havia sido agredida anteriormente quando noticiou a
agressão que deu origem à primeira representação por
medidas protetivas;
b) se já foi agredida anteriormente, acionou alguma força
policial quando da agressão?;
c) se, no caso de ter acionado alguma força policial em
agressões anteriores, os agentes que a atenderam tomaram
alguma providência ou houve tentativa de composição do
conflito de forma extraoficial por agentes da polícia?;
d) se sentiu-se protegida após ter procurado o sistema de
justiça;
e) por qual motivo procurou o sistema de justiça?;
f) se o agressor descumpriu a medida protetiva de urgência
concedida em seu favor (ainda que não tenha comunicado a
nenhum órgão público do descumprimento);
g) caso o agressor tenha descumprido a medida protetiva, se fez
o registro desse descumprimento em algum órgão do sistema
de justiça;
h) caso tenha feito o registro do descumprimento, qual
instituição procurou e por qual razão a escolheu;
i) caso não tenha feito o registro, por qual razão não o fez?

6 Considerações finais
Mesmo após doze anos de vigência da Lei Maria da Penha,
deparou-se com a ausência de implementação de algumas diretrizes
previstas em seu art. 8º, tais como a integração operacional do Poder
Judiciário e do Ministério Público entre si e com as áreas de segurança
pública e a capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, e dos
profissionais pertencentes ao Poder Judiciário e Ministério Público
quanto às questões de gênero.
Os efeitos da falta de investimentos em políticas previstas na Lei
nº 11.340/2006 são os que foram identificados: morosidade judicial e

erros cartorários, que se tornam os primeiros obstáculos à eficácia das
decisões protetivas e nascem de falta de planejamento de fluxo
processual em todos os órgãos do sistema de justiça. Por conseguinte,
a falta de planejamento e de capacitação traz como efeito a
desconsideração da urgência tão cara à tramitação de processos de
violência doméstica e familiar.
Por isso, ainda é imensa a lacuna entre o reconhecimento legal dos
direitos das mulheres enquanto direitos humanos, como prevê o artigo
6º da Lei Maria da Penha, e a prática dos cartórios dos órgãos públicos
que lidam diariamente com esses conflitos.
Os efeitos da ausência de capacitação permanente estão relatados,
igualmente, em impactantes declarações de mulheres em situação de
violência, como as trazidas na pesquisa de Gumieri e Diniz, 2016, na
qual uma delas reclama, ao lado da costumeira demora na tramitação
processual, do tratamento humilhante por parte de membros do
Ministério Público durante audiência de instrução, pois estes insistiam
em questioná-la se havia mantido relação sexual com o agressor após a
prática do delito de lesão corporal.
É evidente que a notória escassez de recursos materiais e
humanos, além da ausência de investimentos em projetos e programas
específicos para resolução de conflitos de violência doméstica,
acarretam o mau atendimento por parte de todos os componentes do
sistema de justiça, sem falar da lentidão no andamento processual.
Contudo, apesar de os obstáculos identificados resultarem da
ausência de formulação de políticas públicas de implementação da Lei
Maria da Penha, constatou-se que são efeitos da falta de
comprometimento diário com a celeridade que as situações de
violência doméstica exigem, o que prescinde de qualquer projeto,
programa ou plano direcionado para isso, bastando o direto
cumprimento da Lei nº 11.340/2006.
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1 Introdução
Goiás editou recentemente a Lei estadual nº 19.962, de 3 de janeiro
de 2018, que altera a estrutura básica e complementar da Secretaria de
Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária. Além de
outras tratativas, a referida lei apresenta uma nova configuração para
o sistema prisional goiano. Por essa proposta, haverá três níveis de
presídios no estado, especiais, regionais e sub-regionais, com o
aumento das vagas oferecidas de pouco mais de nove mil para quase
vinte mil vagas.
A política pública carcerária concebida com essa legislação ainda
não foi implantada. Da análise da legislação, verifica-se que há uma
distribuição regional da administração penitenciária em três níveis. No
primeiro nível, há a Unidade Prisional Especial, com previsão de 88
vagas, denominada Núcleo de Custódia. Num segundo nível,
encontram-se as unidades prisionais estaduais, com 1.976 vagas,
distribuídas em 6 estabelecimentos prisionais. O terceiro nível é
constituído de unidades prisionais regionais. Estas estão subdivididas

em unidades prisionais da região metropolitana, num total de 12
unidades, com 4.718 vagas; e nas unidades do interior, total de 35
unidades, com 10.473 vagas. Ou seja, o sistema prisional goiano espera
operar em 54 unidades prisionais, administrando 17.167 vagas. Mas,
dessas unidades previstas, apenas 9 estão concluídas e outras 5 estão
em construção. O restante, 40 unidades prisionais, ainda estão apenas
planejadas.
O presente trabalho de pesquisa busca avaliar a política pública
penitenciária até aqui executada pelo Estado de Goiás, para
possibilitar um diagnóstico mais preciso da situação carcerária,
possibilitando também que a implantação do novo modelo se
estabeleça com maior efetividade. Ou seja, a política pública precisa
ser medida e avaliada, a partir da realidade anteriormente verificada,
até para conferir a sua eficácia. Este trabalho busca fazer essa
comparação, descrevendo o quadro atual, para possibilitar inferências.
O ponto a ser considerado neste caso é se há correlação entre os
dados do sistema carcerário goiano com os índices demográficos,
educacionais e de trabalho. Quanto à delimitação espacial, o estudo
analítico considera os municípios goianos sede de unidades prisionais,
num total de 121 cidades, das quais 6 foram excluídas por
inconsistências nos dados penitenciários (unidades prisionais sem
vagas, mas com presos). Os dados do sistema prisional foram
coletados do GOIASPEN, o Sistema de Informação da Gestão
Penitenciária do Estado de Goiás, segundo observado ao final do ano
de 2017. Quanto aos aspectos demográficos, educacionais e do
trabalho, foram utilizados os dados disponibilizados pelo IMB –
Instituto Mauro Borges, também referentes a 2017.
As hipóteses iniciais são: (i) há correlação positiva entre os dados
do sistema prisional, especialmente quanto à taxa de ocupação do
cárcere, e os dados demográficos, aqui consideradas a taxa de
crescimento geométrico populacional e a densidade demográfica; (ii)
também se espera uma correlação negativa da quantidade de presos
com um indicador educacional; (iii) supõe-se, por fim, uma correlação
positiva entre a quantidade de desligados do mercado de trabalho e o
número de presos, em cada município.

O trabalho será dividido em três partes. Num primeiro tópico,
será apresentado um breve estado da arte da avaliação de políticas
públicas no Brasil. No segundo capítulo, serão apresentados os dados
da pesquisa e suas correlações. Ao final, como conclusão, serão
confrontados os dados coletados com as hipóteses inicialmente
afirmadas.

2 Política Pública e sua avaliação
A avaliação de políticas públicas é uma necessidade. Primeiro,
porque o Estado brasileiro não se autofinancia. Os recursos financeiros
para manutenção da Administração Pública, no cumprimento de todas
as suas missões constitucionais, são arrecadados mediante uma
atividade de intervenção na vida financeira de seus cidadãos,
essencialmente no exercício da atividade tributária. Logo, a avaliação
de suas políticas públicas decorre do cumprimento do dever de
prestar contas, para verificar o respeito aos princípios constitucionais
da Administração Pública, insculpidos no artigo 37, caput, da Carta
Magna, como o da eficiência.
O segundo ponto a ser considerado é que a demanda da
sociedade por serviços públicos exige do agente público a adoção de
critérios objetivos, transparentes, mensuráveis e efetivos, na seleção
das opções disponíveis para cumprimento de sua missão. A avaliação
das políticas públicas possibilita diagnósticos precisos, que orientarão
a tomada de decisão.
Importa consignar aqui que as políticas públicas são construídas
em estágios, ou ciclos. A primeira fase corresponde à identificação de
um problema a ser resolvido pela Administração Pública e que
demanda a adoção de uma política pública. Por exemplo, o objeto
desse estudo é o problema da segurança pública, que é visto como um
dos grandes desafios brasileiros, que registrou no ano de 2017 mais de
60.000 homicídios (Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 2017, p.
5). Essa explosão de violência repercute no cárcere.
O segundo ciclo da política pública busca traçar objetivos a serem
alcançados com a política pública a ser implantada. Reduzir o número
de homicídios, roubos ou a população carcerária, para melhora dos

índices relacionados à segurança pública, por exemplo.
O terceiro ciclo é construir uma agenda ou um desenho para essa
política pública, inclusive com a verificação de custos e dos benefícios
que serão alcançados. O quarto ciclo é a implantação da política
pública, que deve ser acompanhada e monitorada. Ao depois, vem a
avaliação da política pública, inclusive medindo o impacto que tenha
causado no local onde foi implantada. Essa fase é de suma
importância, pois possibilita a identificação de novos problemas,
realimentando o sistema.
A avaliação da política pública pode ser somativa ou formativa
(JANUZZI, 2016). A avaliação formativa analisa os recursos
empregados nas atividades, enquanto a análise somativa concentra-se
nos resultados, impactos e externalidades do programa. “É na
avaliação – ou melhor, na avaliação somativa – que são confrontados
os resultados esperados com os resultados alcançados” (JANUZZI,
2016).
Avaliar é, antes de tudo, medir para decidir. Logo, há uma estreita
relação entre o volume de dados coletados e o conhecimento gerado
por esses dados para a tomada de decisão. Não adianta gerar dados
sem conhecimento, até porque isso pode resultar em falsas inferências,
o que prejudica o resultado da pesquisa.
De modo que a boa pesquisa para a avaliação de políticas públicas
considera a validade dos seus indicadores ou dos dados coletados. O
mesmo autor já citado apresenta onze propriedades desejáveis para os
indicadores (JANUZZI, 2016, p. 40), quais sejam: relevância social da
temática; validade de representação, com grau de proximidade entre
conceito e medida; confiabilidade da medida; cobertura populacional
adequada aos propósitos; sensibilidade para refletir mudanças
significativas;
especificidade
ao
programa;
transparência
metodológica; comunicabilidade ao público, que pode ser traduzida
por uma apresentação de simples compreensão; atualização periódica;
desagregabilidade populacional e territorial; comparabilidade das
séries históricas, que pressupõe dispor de série histórica.
Na coleta de dados para a avaliação da política pública carcerária,
por exemplo, há problemas para a obtenção de todos os indicadores.

Não há série histórica, por exemplo, da população carcerária de cada
uma das unidades prisionais. No entanto, o mesmo autor reconhece
que “é muito raro dispor de indicadores sociais que gozem
plenamente de todas essas propriedades” (JANUZZI, 2016, p. 39), o
que não impede a realização da avaliação da política pública com os
dados disponíveis.
Por fim, a transformação da realidade somente será possível
quando se puder conhecê-la, pois é impossível mudar aquilo que não
se conhece (JANUZZI, 2016, p. 173). Na proposta do artigo, o que se
busca é, então, conhecer a realidade do cárcere, a partir de dados e
indicadores demográficos, educacionais e do trabalho, para auxiliar na
implementação da nova política penitenciária inaugurada pela lei
estadual, fornecendo análise comparativa e buscando obter inferências
válidas para orientar a decisão do gestor do novo sistema prisional
goiano.

3 Dados e análise
Inicialmente, uma radiografia do sistema prisional goiano,
segundo os dados coletados da Superintendência Executiva de
Administração Penitenciária e disponível na plataforma GOIAPEN,
mostrava que, em dezembro/2017, estavam em operação 128 presídios,
com a seguinte população carcerária:
Presídios

Vagas

Ocupação

Taxa

128

9.772

22.338

228%

Essas unidades prisionais eram
administrativas, assim distribuídas:

divididas

em

8

regiões

Região

Celas

Camas

Capacidade

Lotação

Taxa

1ª Região Metropolitana

662

3605

3107

8671

279%

2ª Regional Noroeste

126

714

833

1604

192%

3ª Regional Entorno

166

1004

1009

3600

356%

4ª Regional Sudeste

239

1182

1236

2297

185%

5ª Regional Centro-Oeste

106

341

447

845

189%

6ª Regional Sudoeste

202

1041

804

2054

255%

7ª Regional Norte

199

1303

1436

1574

109%

8ª Regional Nordeste

115

571

393

1097

279%

TOTAL

1815

9761

9265

21742

234%

A partir desse retrato, foi possível estabelecer relações com outros
dados, demográficos, educacionais e do trabalho, disponíveis na base
do Instituto Mauro Borges, conforme será a seguir apresentado.

3.1 Presos e municípios
Os mais de 20.000 (vinte mil) presos do Estado de Goiás estão
concentrados principalmente em 29 dos 246 municípios goianos. A
população carcerária nesses 29 municípios fica na faixa entre 139 e
6.200. Outros 30 municípios possuem, cada qual, entre 78 e 138 presos.
Outros 31 municípios, entre 42 e 77 presos. Outros 31, entre 1 e 41
presos. Há ainda 125 municípios sem nenhum presídio e que, por essa
razão, ficaram de fora da presente pesquisa. A tabela abaixo, feita a
pedido dos autores pelo Instituto Mauro Borges de Estatística e
Estudos Socioeconômicos – IMB, retrata a concentração da população
carcerária estadual em determinados municípios goianos:

3.2 Política Demográfica e Política Penitenciária
Na perspectiva de inferir uma possível relação entre as políticas
demográfica e penitenciária, testamos a correlação, primeiro, da
densidade demográfica municipal (hab/km2) e, depois, da taxa de
crescimento geométrico populacional (%), ambas extraídas do IMB,
com a taxa de ocupação do cárcere (%), extraída do GOIASPEN.
Segundo a definição do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE, tomada de empréstimo pelo IMB, a densidade
demográfica municipal (hab/km2) “mostra como a população se

distribui pelo território, sendo determinada pela razão entre a
população e a área de uma determinada região”, sendo, portanto, “um
índice utilizado para verificar a intensidade de ocupação de um
território”. Vejamos a ligação entre a densidade demográfica
municipal (hab/km2) e a taxa de ocupação do cárcere (%), proporção
entre presos e vagas:

Já a taxa de crescimento geométrico populacional (%) é, segundo
o IMB, “o crescimento da população de um local considerando duas
datas sucessivas e o intervalo de tempo entre essas datas, medido em
ano”. Vejamos a ligação entre a taxa de crescimento geométrico
populacional (%) e a taxa de ocupação do cárcere (%):

Como se vê, ambas as correlações entre os aspectos demográficos
com o dado da política penitenciária são positivas, mas a correlação da
taxa de crescimento geométrico populacional com a taxa de ocupação
do cárcere é maior (R2 = 0,06811) que a da densidade demográfica
municipal (hab/km2) com a taxa de ocupação do cárcere (R2 = 0,02476).
Isso significa que quanto mais desordenado é o crescimento
populacional no solo urbano maior tende a ser a taxa de ocupação do
cárcere, já que o Estado demora muito para reequilibrar a relação
presos/vagas, mediante a construção de novas unidades prisionais.
Contudo, o poder explicativo de ambos os modelos de regressão é
bastante baixo (R2), pouco mais de 2,4%, num dos casos, e de 6,8%, no
outro.

3.3 Política Educacional e Política Penitenciária
Escolas ou presídios? “Se os governadores não construírem
escolas, em 20 anos faltará dinheiro para construir presídios”, dizia
Darcy Ribeiro em 1982. Pois bem. Será que os municípios goianos com
mais escolas possuem, por consequência, uma menor quantidade de
presos?
Na perspectiva de inferir essa possível ligação entre a política

educacional e a política penitenciária, testamos a correlação da
quantidade de escolas (IMB) com a quantidade de presos
(GOIASPEN).
Como esperávamos, na hipótese, é mesmo negativa a correlação
entre o número de escolas e o número de presos, em cada município
goiano. Assim, quanto maior a quantidade de escolas, em tese, tende a
ser menor a quantidade de presos e vice-versa. Registra-se, contudo,
que precisamos excluir do modelo os municípios de Aparecida de
Goiânia e Goiânia, considerados outliers. É que os dados desses dois
maiores municípios do Estado se mostraram atípicos, já que, tanto em
relação à quantidade de escolas como quanto à quantidade de presos,
eles destoam demais dos demais municípios, o que compromete o
ideal de comparabilidade do estudo. Além disso, o poder explicativo
do modelo de regressão escola-preso é baixo (R2): cerca de 1,4%.

A correlação negativa sutil (R2 = 0,01423) entre escolas e presos
nos municípios goianos em 2017 parece insuficiente para confirmar ou
infirmar nossa hipótese, quanto à ligação entre as políticas educacional
e penitenciária, ou para confirmar ou infirmar a tese de Darcy Ribeiro.
Mesmo porque, 35 anos após 1982, já vivenciamos a extrema
necessidade de construir novos presídios em todas as principais
regiões do Estado.

3.4 Política de Emprego e Política Penitenciária
Também no intuito de inferir a possível ligação entre a política de
trabalho e a política penitenciária, testamos a correlação da quantidade
de empregos ou de empregados desligados (IMB) com a quantidade
de presos (GOIASPEN). Em ambos os modelos, Aparecida de Goiânia
exorbitou como outlier. Vejamos o teste entre empregos e presos:

Vejamos o teste entre desligados e presos:

Ambos os modelos apresentaram poder explicativo (R2) abaixo de
10%. Mas chama atenção o fato de a correlação entre empregados
desligados e indivíduos presos (R2 = 0,09647) ser mais forte que a entre
empregos e presos (R2 = 0,0852), o que denota uma tendência sutil de
municípios com mais pessoas fora do mercado de trabalho
apresentarem índices relativamente maiores de criminalidade e, por
consequência, de pessoas presas.

4 Considerações finais
Ressalte-se que o trabalho foi limitado pela natureza genérica dos
dados do GOIASPEN. O ideal seria contar com características
individuais de cada preso, como, por exemplo, município de origem,
condições socioeconômicas e educacionais, a fim de melhor comparar
a população penitenciária com a população em geral. Também não
pôde ser checada a consistência dos dados informados pelo
GOIASPEN. Isso daria um colossal trabalho à parte. Não se ignora
ainda a possível existência de casos em que a pessoa estivesse só de
passagem no município em que foi presa. Assumimos a premissa de
que esse erro eventual seja mínimo e não inviabilize a análise. Cabe
destacar ainda que, em virtude dos estritos limites espaciais da
pesquisa, restrita aos municípios goianos sede de unidades prisionais,
a intenção do estudo é singela, qual seja, tentar explicar a realidade

carcerária em Goiás, sem nenhuma expectativa de extrapolar qualquer
inferência para outras unidades federativas brasileiras ou para
realidades estrangeiras, isto é, sem nenhuma pretensão universal.
Dito isso, ao final das análises, pode-se afirmar que em Goiás há
uma concentração da população carcerária e de presídios em regiões já
densamente povoadas, para atender a uma política pública de manter
o preso próximo do local onde o crime é praticado e, possivelmente,
no local onde reside sua família, gerando maiores impactos nas
demandas por serviços públicos educacionais, demográficos e de
trabalho.
Apesar de discreta a correlação, observa-se que quanto mais
escolas menor a população carcerária. Ou seja, investir em educação
melhora os índices de segurança pública. Como decisão política, esse
investimento pode ser priorizado nos municípios onde há uma maior
população carcerária.
Por fim, a situação econômica também impacta na população
carcerária, especialmente quanto aos níveis de desemprego. Logo, à
parte da política pública de construção dos presídios, o gestor estadual
precisa buscar a adoção de políticas econômicas que melhorem os
níveis de emprego dessas regiões, facilitando a instalação de empresas
ou de polos de trabalho.
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1 Introdução
Verifica-se a possibilidade de avaliação da política pública de
solução consensual de conflitos no Poder Judiciário, também
nominada política judiciária nacional de tratamento adequado dos
conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário, a partir da
análise do índice de conciliação previsto no Relatório Justiça em
Números 2017 ano-base 2016, do Conselho Nacional de Justiça, em seu
capítulo 6.
A importância de se avaliar essa política pública vem do
direcionamento do estado brasileiro, que, por meio do II Pacto
Republicano de Estado por um sistema de justiça mais acessível, ágil e
efetivo, comprometeu-se “a fortalecer a mediação e a conciliação,

estimulando a resolução de conflitos por meios autocompositivos,
voltados à maior pacificação social e menor judicialização” (BRASIL,
2009).
O Relatório Justiça em Números é a principal fonte de estatística
oficial do Poder Judiciário e como sua própria apresentação esclarece,
é “instrumento de conhecimento de dados essenciais para a definição
de políticas públicas do Poder Judiciário” (CNJ, 2017a, p. 5).
A análise do referido Relatório, portanto, é opção lógica para que
se possa examinar o grau de aderência à referida política pública e
como está sua implementação, sugerindo, se for o caso, algum tipo de
restruturação.
Nesse compasso, assim estrutura-se o presente trabalho:
inicialmente, traça-se como a autocomposição assume a condição de
uma política pública (item 2), tratando especificamente de como se
pauta tal política no seio do Poder Judiciário (item 2.1); após, passa-se
a indicar as deficiências e invisibilidades contidas no “Índice de
Conciliação” trazido pelo Relatório Justiça em Números 2017 (item 3);
a partir das críticas levantadas, busca-se, então, indicar pontos que
podem informar eventual redesenho do aludido índice (item 4); ao
fim, tecem-se considerações gerais em relação à análise empreendida
(item 5).
Assim, a partir do Relatório, objetiva-se perscrutar a possibilidade
de se avaliar referida política pública, a partir do índice que ele mesmo
traz.

2 Autocomposição enquanto política pública
Tendo em conta que este trabalho pretende apresentar uma
avaliação externa de uma política pública, cabe, com o apoio em
construções teóricas, indicar como o objeto de estudo – mecanismos
consensuais de solução de litígios no âmbito do Poder Judiciário
brasileiro – apresenta-se como uma política pública.
Nesse sentido, há que se pontuar que a política pública “possui
dois elementos fundamentais: intencionalidade pública e resposta a
um problema público; em outras palavras, a razão para o
estabelecimento de uma política pública é o tratamento ou a resolução

de um problema entendido como coletivamente relevante” (SECCHI,
2016). Identificado o problema público, sensibilizados os atores,
tomada uma decisão política é estruturada a política pública.
Maria Paula Dallari Bucci indica que essas políticas “devem ser
vistas também como processo ou conjunto de processos que culmina
na escolha racional e coletiva de prioridades, para a definição dos
interesses públicos reconhecidos pelo direito” (BUCCI, 2000, p. 264).
Enquanto as normas jurídicas operam no plano do “dever-ser”,
estando dotadas de um aspecto eminentemente deontológico, as
políticas públicas dizem respeito a um esquema de “meios/fins”,
visando a trazer ao mundo material o comando insculpido nos textos
normativos, gerando efetivo impacto na realidade social (BUCCI, 2000,
p. 254-255). A inclusão do elemento político intrínseco à realização de
escolhas – eleição dos fins relevantes e seleção dos meios adequados
ao seu alcance – faz com que as políticas públicas tenham um aspecto
eminentemente axiológico.
Nesse jaez, no contexto do Estado Democrático de Direito, as
políticas públicas estão especialmente engajadas na elaboração,
planejamento, execução, financiamento, avaliação e controle de ações
compromissadas com a promoção de direitos fundamentais (AITH,
2006, p. 232). Com efeito, sem sair do espectro da legalidade – que
pauta o Estado de Direito – avança-se em relação ao mero silogismo da
sanção (“se-então”), que marca uma visão meramente estrutural do
direito, rumo a uma perspectiva funcional, que é pautada pela função
promocional do direito. No caso em apreço – Estado Democrático de
Direito –, a efetivação de direitos fundamentais tem um locus
privilegiado no tocante a esse aspecto promocional (BARCELLOS,
2008, p. 115).
A existência de conflito de interesses e, de consequência, a
necessidade de pacificação social ou a plena efetivação de direitos
fundamentais são problemas públicos, que demandam tratamento de
forma pública, ensejando a elaboração de uma política pública.
A política pública aqui pesquisada está inserida dentro do
contexto do próprio Poder Judiciário, já que no que tange aos
mecanismos consensuais de solução de litígios, tem-se que são parte

integrante do direito fundamental de acesso à justiça. Para apreender
tal estado de coisas, por certo, tem-se que ter claro que o acesso à
justiça não pode ficar reduzido unicamente ao “acesso ao Judiciário”.
Em uma perspectiva menos formalista, a preocupação repousará mais
na efetiva pacificação social, com a solução do conflito, do que a
simples existência de manifestação do Judiciário por meio de decisões
judiciais.
Assim, enquanto meio juridicamente reconhecido para a solução
da conflituosidade, os mecanismos consensuais de solução de litígios
afiguram-se como um dos possíveis instrumentos adequados à
pacificação social, podendo otimizar o acesso à justiça nos termos
acima indicados. Dessa feita, tem-se um meio (conciliação/mediação)
apto à realização de uma finalidade (acesso à justiça/resolução de
conflitos) relevante a fortiori (direito fundamental) no âmbito do
Estado Democrático de Direito.
Portanto, é congruente a existência de uma política pública em
torno da promoção da solução consensual de conflitos, o que já vem
sendo implementado no seio do Poder Judiciário nacional.

2.1 Mecanismos Consensuais de Solução de
Litígios como Política Pública no âmbito do
Poder Judiciário brasileiro
Conforme o Relatório Justiça em Números 2017, do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), o Poder Judiciário registrou 79,7 milhões de
demandas ao final de 2016 (CNJ, 2017a, p. 66), ao passo que em 2015
eram 102 milhões e em 2014, 100 milhões em tramitação (CNJ, 2016a,
p. 42).
A busca de soluções de conflitos resulta no ajuizamento crescente
de demandas. Surge, assim, a necessidade de ação estatal voltada para
uma política pública específica. Requer-se do Poder Público respostas
eficazes para o controle da litigiosidade brasileira. É nesse contexto
que se justifica o investimento em uma política pública de
gerenciamento adequado da condução do conflito, com foco na
educação dos envolvidos para se desprenderem da ideia do “eu
vencedor” e se apegarem ao “nós satisfeitos”.

O Poder Judiciário, inclusive, elenca como Meta 3 otimizar a
solução consensual na Justiça Federal e na Justiça do Trabalho (CNJ,
2016b). É essa a linha mestra da conciliação e mediação como política
pública permanente de incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos
consensuais de solução de litígios.
Nesse sentido, em 2010, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Resolução de nº 125, dispondo sobre uma política judiciária nacional
de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do
Poder Judiciário, tendo em vista ser atribuição desse Poder o
tratamento adequado dos problemas jurídicos e dos conflitos de
interesses, ocorridos em larga e crescente escala na sociedade.
Nos termos da aludida Resolução, tal política pública visa a
“organizar, em âmbito nacional, não somente os serviços prestados
nos processos judiciais, como também os que possam sê-lo mediante
outros mecanismos de solução de conflitos, em especial dos
consensuais, como a mediação e a conciliação” (CNJ, 2010).
Caminhando no mesmo sentido, o Código de Processo Civil (Lei
nº 13.105, de 16 de março de 2015) passou a prever como etapa
obrigatória em toda demanda de natureza cível ajuizada, a realização
de audiências prévias de conciliação e mediação. De sorte que as
soluções consensuais, que antes da nova lei eram opcionais, já são a
regra geral para o início de toda e qualquer discussão civil levada ao
poder público, a partir de março de 2016.
A 12ª edição do Relatório Justiça em Números do CNJ (2016a),
referente ao ano de 2015 – último ano em que as conciliações eram
facultativas – aferiu pela primeira vez o índice de conciliação no país, o
qual abrange o percentual de sentenças e decisões resolvidas por
homologação de acordo em relação ao total de sentenças e decisões
terminativas proferidas. Em 2016, aproximadamente 11% das
sentenças e decisões foram homologatórias de acordo (CNJ, 2016a, p.
45), ou seja, um décimo dos conflitos foi resolvido logo após ser
ajuizado, pelas próprias partes. O relatório de 2017 aferiu o índice de
11,9% (CNJ, 2017a, p. 125), demonstrando que ainda não houve
crescimento considerável do índice de conciliação, uma vez que o
aumento em relação ao ano anterior foi de apenas 0,9 ponto

percentual.
Os mecanismos consensuais de solução de litígios são uma
política pública adotada pelo Conselho Nacional de Justiça desde 2006,
com a implantação do Movimento pela Conciliação. E com a entrada
em vigor do Código de Processo Civil em março de 2016 (Lei nº 13.105,
de 16 de março de 2015), a tendência é que esses percentuais do índice
de conciliação aumentem em razão da previsão de uma audiência
prévia de conciliação e mediação como etapa obrigatória, anterior à
formação da lide, como regra geral para todos os processos cíveis,
visando ao alcance de:
a) rapidez na resolução dos conflitos, com pronta solução em
um único ato, sem necessidade de produção de provas;
b) custos baixos, pois as partes não gastam com documentos e
deslocamentos diversos, bem como o Estado não despende
de recursos de sua máquina com o desdobramento inerente a
um processo convencional;
c) eficácia garantida, porque as próprias partes chegam à
solução dos seus conflitos, não lhes sendo nada imposto por
um terceiro estranho à causa, como ocorre nas decisões
proferidas por um juiz;
d) paz social, por se tratar de um ato espontâneo, voluntário e
de comum acordo entre as partes (CNJ, 2017b).
É a partir da existência desta política pública no Poder Judiciário
que surge a necessidade de avaliá-la.

3 Da (im)possibilidade de avaliação da política
pública de tratamento adequado dos conflitos
de interesses no âmbito do poder judiciário
brasileiro pela via consensual
Dentro do ciclo de toda política pública – agendamento,
formulação, tomada de decisão, implementação e avaliação – está
contemplada uma etapa de avaliação. A avaliação pode ocorrer ex ante
(antes da implementação da política), in itinere (no curso da

implementação) ou ex post (durante ou após a implementação da
política e será balizada por critérios (economicidade, produtividade,
eficiência econômica, eficiência administrativa, eficácia, equidade etc.)
que poderão ser utilizados para formar indicadores, os quais podem
ser analíticos ou sintéticos, como é o caso dos índices, para
acompanhar ou medir a aderência da política pública a seus objetivos.
No âmbito da avaliação das políticas públicas, o manejo de
índices não pode ser inocente de modo a fetichizá-lo. Noutros termos,
não se pode perder de vista o aspecto notadamente instrumental de tal
ferramenta, que não substitui o conceito que visa a representar, mas
antes facilitando seu monitoramento (JANUZZI, 2002, p. 55).
No caso de avaliação da política pública para tratamento
adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário
pela via consensual, o Conselho Nacional de Justiça realiza um
Relatório, retratando a referida política, bem como opta pela criação de
um índice, nominado “Índice de Conciliação”, isto é, tratando-se de
um índice sintético para aferir o desempenho da política pública.
Com efeito, crer na existência de uma identidade total entre o
índice e uma determinada ideia teórica pode implicar reificação desta
última. Tal equivalência forçada conduz a uma redução daquilo que se
pretende analisar e oculta todos os aspectos da política pública.
Partindo desta premissa, mostra-se importante analisar o “Índice
de Conciliação” trazido pelo Relatório Justiça em Números, pois é
olhando para a complexidade do fenômeno que se vislumbra como,
em maior ou menor medida, o índice reflete o alcance da política
pública a seus objetivos. É possível perscrutar quais nuanças são
ressaltadas no índice, bem como quais elementos restam ocultados e se
ele realmente possibilita a avaliação da política pública.

3.1 Da Insensibilidade do índice
Conforme a 13ª edição do Relatório Justiça em Números (2017
ano-base 2016), o índice de conciliação “… abrange o percentual de
sentenças e decisões resolvidas por homologação de acordo em relação
ao total de sentenças e decisões terminativas proferidas” (CNJ, 2017a,
p. 125). Nesse jaez, tendo em conta tratar-se de um índice que se

pretende servir à medição da política pública de métodos consensuais
de solução de litígios no âmbito do Poder Judiciário, nos termos da
Resolução nº 125/ 2010 do CNJ, verifica-se que ele é insensível a alguns
elementos caros à aludida política.

3.1.1 Crítica à nomenclatura do índice: não
diferenciação entre os métodos consensuais de
solução de litígios
Observa-se que o “Índice de Conciliação” não estabelece qualquer
diferenciação quanto às diversas técnicas autocompositivas de solução
dos conflitos cíveis. Nesse compasso, caberia uma crítica à
nomenclatura do índice, que estaria a medir não a conciliação, mas sim
a autocomposição, que engloba a mediação, a conciliação e a
negociação, tendo como resultado a transação civil.
Os mecanismos de mediação e conciliação são distintos, sendo
“mediação a atividade técnica exercida por terceiro imparcial sem
poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e
estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a
controvérsia” (art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 13.140/2015). Por sua
vez, “na conciliação o terceiro interessado, preferencialmente nos casos
em que não houver vínculo entre as partes, poderá sugerir soluções
para o litígio” (cf. art. 165, §2º, da Lei nº 13.105/2015).
A mediação e a conciliação se distinguem, portanto, por dois
critérios essenciais: finalidade e método. Finalidade, já que a mediação
tem o escopo de solucionar o conflito em sua inteireza, pressupondo
uma relação continuada entre as partes, a qual deve ser pacificada
para que cesse o conflito; enquanto a conciliação é pontual,
objetivando apenas pacificar o ponto controvertido, do que decorre a
ilação de inexistir vínculo anterior entre as partes a ser preservado.
Método, porquanto o conciliador é propositivo e o mediador, um
facilitador do diálogo.
Na negociação, a autocomposição é realizada diretamente pelos
envolvidos, sem um terceiro para mediar ou conciliar e pode ocorrer a
qualquer momento (antes ou após a judicialização do conflito). A
negociação, embora faça parte da solução consensual de conflitos, não

é objeto da política pública aqui tratada. Isso porque, após o ingresso
da demanda no Poder Judiciário, torna-se difícil aferir se o resultado
da transação foi alcançado apenas pelas partes na negociação ou se um
terceiro mediador ou conciliador auxiliou no acordo. Fato é que, uma
vez realizado o acordo após a demanda ser apresentada perante o
Judiciário, é computado como transação para fins estatísticos.
O resultado da autocomposição é o acordo, que o Código de
Processo Civil nomina transação (cf. art. 487, III, b, do CPC).1 A
transação ocorre quando os envolvidos no conflito previnem ou
terminam o litígio mediante concessões mútuas (cf. art. 840 CC),
encerrando a demanda que os envolve já no momento das tratativas
ou a levando para homologação por sentença, a fim de se tornar um
título executivo judicial.
A distinção dos métodos pelo Poder Judiciário demanda a
diferenciação entre os mecanismos na produção dos dados, situação
que se pode inferir do próprio Código de Processo Civil de 2015, que
prevê no art. 167, §4º, que os dados colhidos serão publicados para
avaliação da conciliação, da mediação, além das câmaras privadas de
conciliação e de mediação, dos conciliadores e dos mediadores.2
Pela forma como o índice se apresenta no relatório, não é possível
dissociar os acordos obtidos por meio de conciliação dos de mediação
ou negociação, já que o foco está no resultado, que é a transação.
Assim, ocorrendo a realização de acordo, seja por mediação,
conciliação ou negociação, é computada uma transação realizada.
Outra conclusão possível ao se considerar a nomenclatura “índice
de conciliação” seria inferir que o Conselho Nacional de Justiça só
realiza conciliações, o que não condiz com a realidade do Poder
Judiciário. Ademais, seria um verdadeiro contrassenso dissociado da
práxis, que lança mão das técnicas apropriadas, considerando suas
distinções, fazendo-as (in)adequadas a depender de cada tipo de
conflito, como já explicitado.

3.1.2 Desconsideração da fase pré-processual
Outrossim, extrai-se da própria composição do índice que o
mesmo não é sensível à autocomposição ocorrida na fase pré-

processual. Traz expressamente no relatório que “Há de se considerar
que na medição do indicador não são consideradas as conciliações
feitas em fase pré-processual”. De fato, o índice foca-se nas sentenças
no bojo de um feito judicial, medindo a ocorrência de acordo somente
quanto já instaurada a lide, após o ingresso de uma ação. Assim, um
braço da política pública – que merece especial atenção, enquanto
fonte potencial de boas práticas, vez que precede a fase processual –
não é monitorada, ficando à margem do ciclo do programa de ação.
Os Centros Judiciários de Solução de Conflitos, que conforme o
Relatório já somavam 905 unidades instaladas na Justiça Estadual ao
final de 2016, dedicam-se, em maior parte de sua atividade, à solução
de conflitos pré-processuais. Dessa forma, apenas parte da atividade
de um CEJUSC (processual) é considerada no índice do CNJ, ficando a
outra parte (pré-processual) dedicada a soluções prévias à fase
processual, descartada pelo índice, embora ambas cheguem ao mesmo
termo: acordos frutíferos ou infrutíferos.
Ademais, o próprio Relatório informa que “o Conselho promove
as Semanas Nacionais pela Conciliação, momento em que os tribunais
são incentivados a juntar as partes e promover acordos nas fases préprocessual e processual” (CNJ, 2017a, p. 125).
Esclarece-se que, mesmo ocorrendo a autocomposição na fase préprocessual, a resolução será objeto de sentença homologatória,
existindo efetiva atividade judicante, de modo a gerar um dado nesse
sentido. Há de se destacar que os Centros Judiciários de Solução de
Conflitos são organizados pelo Poder Judiciário, o que leva à
necessidade de, mesmo na fase pré-processual, seus acordos serem
incluídos na composição do índice.
Desse modo, o índice oculta uma das linhas de ataque à questão
da litigiosidade pelo Poder Judiciário, incentivando as composições
pré-processuais, mas descartando seus resultados ao formatar o índice.

3.1.3 Desconsideração das sentenças
mistas/híbridas
Merece destaque o fato de que o índice também não considera as
chamadas sentenças mistas, ou seja, sentenças que contemplam a

coexistência de homologação de acordo e julgamento quanto aos
pedidos (art. 487, I e III, b, do Código de Processo Civil). Assim, a
despeito de ser proferida sentença homologatória de autocomposição
quanto a um dos pedidos, apenas uma sentença é computada para fins
de estatística: ou a de mérito ou a homologatória, de forma que pode
não haver o registro de autocomposição em casos como tal. É como se
cada processo admitisse sentença de uma única natureza: ou mérito ou
homologatória, uma excluindo a outra, como ocorria antes da previsão
do Código de Processo Civil. Nessas situações, a autocomposição
realizada é desconsiderada pelo referido índice.
Importante observar que o CNJ não produz os dados, apenas
utiliza os fornecidos pelos próprios tribunais. E no que diz respeito às
sentenças mistas ou híbridas, não há dados que indiquem a existência
de padronização quanto ao modo com que se registra na estatística de
cada tribunal tal espécie de sentença. Assim, levando em conta a lógica
binária contida no Relatório Justiça em Números, é possível que os
tribunais indiquem ao CNJ se a sentença foi de acolhimento/rejeição
do pedido ou homologatória, deixando de contabilizar aquelas que
tiveram as duas naturezas, concomitantemente.
Dessarte, efetiva hipótese de solução consensual do conflito em
decisões/sentenças híbridas (mérito + homologatória) é descartada no
índice, de modo que eventual boa prática de um magistrado – no
sentido de esforçar-se para que as partes, ao menos de modo
fracionado, transijam – pode não ser detectada pela medida de
avaliação da política pública. Verifica-se uma incongruência para com
o valor da autocomposição, que ocupa a posição de “finalidade”, no
binômio “meio/fim” da política pública.

3.2 Impossibilidade de se verificar a influência dos
Centros Judiciários de Solução de Conflitos no
número de soluções consensuais
O Relatório não possibilita verificar se há uma relação entre a
existência/quantidade de Centros Judiciários de Solução de Conflitos e
Cidadania (CEJUSC) e o número de soluções consensuais. Uma das
possibilidades de avaliação das políticas públicas repousa justamente

na questão dos insumos, de igual modo, há avaliação centrada no
impacto do programa de ação.
Se há dispêndio de recursos na criação e manutenção dos
CEJUSCs, decerto há interesse em investigar como tais centros
potencializam efetivo impacto, no que diz respeito à redução da
litigiosidade.
O relatório informa a existência de 905 CEJUSCs na Justiça
Estadual em 2016, trazendo na figura 100 o número dos centros
instalados em cada Tribunal de Justiça, não demonstrando nenhuma
correlação entre sua existência/quantidade e o número de
autocomposições realizadas em seu âmbito, não sendo possível aferir
se os CEJUSCs efetivamente colaboram para o incremento da política
pública de solução consensual de conflitos.

Fonte: Relatório Justiça em números do Conselho Nacional de Justiça – 2017 ano-base 2016.

Assim, o índice analisado não fornece substrato para o referido
diagnóstico. Januzzi (2002, p. 59) preleciona que ao formular um
índice, deve-se processar como tal instrumento reflete mudanças

específicas em seus componentes, o que poderia perfeitamente ser
aplicado a essa questão dos CEJUSCs, a fim de investigar seu impacto
no contexto da política pública.
Importante destacar que grande parte da atividade dos Centros
Judiciários de Solução de Conflitos refere-se às demandas préprocessuais, expressamente desconsideradas pelo Índice do Conselho
Nacional de Justiça, o que por si só já representa incongruência na
avaliação da política pública analisada.
Outrossim, o Relatório cuida de quantificar apenas os Centros
existentes na Justiça Estadual, desconsiderando os existentes, por
exemplo, na Justiça Federal e do Trabalho.

4 Da necessária reformulação do índice
Elencadas as deficiências no “Índice de Conciliação” trazido pelo
Relatório Justiça em Números 2017 ano-base 2016 e levando-se em
conta que o índice deve permitir a avaliação dos meios empregados na
política avaliada (JANUZZI, 2002, p. 59), cabe, satisfazendo o binômio
crítico-propositivo que pauta este trabalho, esboçar uma proposta de
reformulação ao referido índice:

Nomenclatura

Índice de Autocomposição: para que sejam contempladas as conciliações e mediações (embora
também existam as negociações, essas não seriam consideradas no índice, uma vez que após a
apresentação da demanda perante o Poder Judiciário, torna-se difícil aferir se o acordo foi
realizado independentemente da atuação de um terceiro facilitador, como ocorre nas
negociações).

Adoção de um
indicador
analítico

O abandono de um índice sintético a fim de que o relatório Justiça em Números passe a oferecer
um diagnóstico geral da política pública, possibilitando a verificação de cada uma das técnicas de
autocomposição no resultado final.

Considerar a
autocomposição
nas duas fases:
pré-processual
e processual,
contemplando a
atuação dos
CEJUSCs em
todas as esferas
em que existir

O Relatório Justiça em números informa que na medição do indicador não são consideradas as
“conciliações” feitas em fase pré-processual, a despeito de que demandam atividade judicial por
meio de uma sentença para que tenham valor jurídico. Dessa forma, devem ser contempladas no
cálculo do índice, como as demais sentenças da fase processual, já consideradas no relatório de
2017. Ademais, as autocomposições pré-processuais são o carro chefe da atividade dos Centros
Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs), cuja existência e quantidade são
trazidas no relatório. De consequência, o dado que hoje se limita a informar o número de
CEJUSCs instalados na Justiça Estadual até 2016 poderá se tornar analítico, retratando a
atividade autocompositiva destes centros desempenhada nas fases pré e processual, e não
somente na Justiça Estadual, mas também na Justiça Federal e do Trabalho, onde já existem,
embora não noticiado no relatório de 2017.

Contagem de
sentenças
mistas/híbridas

O sistema de informática dos tribunais deve prever código específico para registro das sentenças
híbridas, ou seja, aquelas que acolhem/rejeitam o pedido e homologam no mesmo feito (art. 487,
I e III, b, do Código de Processo Civil), a fim de que este dado, hoje não contemplado, seja parte
integrante do relatório.

Este é o quadro complexo que deve ser delineado no Relatório
Justiça em Números, a fim de que se perceba a política pública de
modo:

A pacificação do conflito será assim classificada segundo diversos
parâmetros:
PARÂMETRO

CLASSIFICAÇÃO

Momento de
resolução

Pré-processual (CEJUSC); Processual (CEJUSC e Poder Judiciário).

Técnica
empregada

Conciliação; Mediação; Julgamento do Pedido (acolhimento ou rejeição)

Fracionamento da
resolução

Pré-processual: Sentença homologatória ou Sentença híbrida.
Processual: Sentença exclusivamente de acolhimento/rejeição do pedido; Sentença
exclusivamente homologatória; Sentença híbrida

Em suma, o índice deve ser composto de indicadores analíticos
que, conjugados, permitirão conhecer a “história” do conflito (não
necessariamente do processo). Poder-se-á, então, rastrear seu momento

de resolução, a técnica empregada e se a solução deu-se por sentença
híbrida ou não. Para operacionalizar tal pretensão, seria necessário que
o CNJ remodelasse a coleta de dados junto aos tribunais,
padronizando condutas para o fornecimento das informações
utilizadas. Hoje inexistem dados nesses moldes, como aponta o
Relatório Justiça em Números. Porém, destaca-se aqui que se tratam
de indicações de alteração no desenho da construção do índice. A
tarefa de manualmente construir essa alternativa não foi explorada
pelos autores, mas ambiciona-se fazê-la em próximos trabalhos,
inclusive em diálogo e com o apoio do CNJ.

5 Considerações finais
À luz da análise realizada, faz-se possível concluir que o índice
trazido pelo Relatório Justiça em Números 2017 ano-base 2016, por
não se mostrar sensível a alguns elementos- chave da política pública
de solução consensual de conflitos no Poder Judiciário, não possibilita
uma avaliação satisfatória da mencionada política.
Os dados contidos no referido “Índice de Conciliação” não
retratam a implementação da política pública em sua inteireza, vez
que insensível a diversas nuanças, deixando de colher dados que bem
serviriam a retroalimentação da política pública, enquanto diagnóstico
da avaliação – que compõe o ciclo da política pública.
O “Índice de Conciliação” mais se aproxima de uma estatística
(JANUZZI, 2001, p. 16), ausente de uma contextualização e
revestimento da finalidade da política pública de autocomposição do
CNJ. Por outro lado, espera-se que um índice seja composto de
elementos que, da forma mais aproximada possível, remonte o
conceito e o valor que figura como horizonte normativo de uma
política pública. Nada obstante, no caso em apreço, verifica-se que o
índice deixa de medir algumas realidades relevantes ao programa,
bem como não faz distinção entre algumas outras possibilidades que
estão a serviço da política, quando seria importante ter essa
diferenciação bem delineada, a fim de se cotejar melhores práticas.
Portanto, o esforço do CNJ em colher dados e retratar a política
pública realizada pelo Poder Judiciário deve ser aproveitado em sua

plenitude, sendo necessária a reformulação do índice para contemplar
os elementos objeto de reflexão no corpo deste trabalho, a fim de que
seja coerente com o telos que motivou o Poder Público a conceber a
política pública. Caso contrário, não se conseguirá avaliar a efetividade
da política implementada, configurando uma hipótese de ciclo
incompleto ou débil.
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CONSIDERAÇÕES ACERCA DA
OPERACIONALIZAÇÃO E DOS CUSTOS
DO PROGRAMA EDUCACIONAL
UNIVERSIDADE PARA TODOS
(PROUNI)
SILVESTRE GOMES DOS ANJOS

1 Introdução
Nossa sociedade demanda serviços educacionais superiores a
uma maior parcela da população, dado que a qualificação de mão de
obra impacta diretamente no desenvolvimento do país e na realidade
do nosso quotidiano.
O serviço educacional superior é fundamental para o progresso
de um país, alocando mais pessoas em atividades produtivas,
diminuindo o desemprego, favorecendo o crescimento econômico,
além de diminuir a ociosidade da população, experiências essas que
refletem na melhoria dos índices de desenvolvimento da sociedade.
No campo prático, as políticas educacionais superiores devem
convergir para a necessidade de assunção dialética de ações
comissivas, apriorísticas e concomitantes, coordenadas entre si, para
que possam ser diminuídas as graves disparidades de oportunidades
de acesso a que estão sujeitos os postulantes ao direito educacional.
Com efeito, o modelo tradicional de acesso ao ensino superior, da
forma como conhecíamos, de natureza quase exclusivamente pública,

com pouca participação da sociedade, parece ter sido exaurido em
nosso país.
Ações tradicionais parecem nos indicar que o problema
educacional superior não pode abrir mão de qualquer tipo de auxílio
da iniciativa particular ou de terceiros setores. A ajuda da sociedade
civil, dos órgãos de controle, além dos próprios gestores públicos é
inevitável para o atingimento de melhorias dos planos educacionais
superiores, de acordo com as suas especificidades.
O Programa Universidade Para Todos – Prouni – inovou como um
programa governamental ao visar e implantar um aumento
significativo do número de ingresso de jovens trabalhadores em
instituições de ensino superior.
O objetivo desse Programa é tornar efetivo o acesso de pessoas
intelectualmente qualificadas ao ensino superior, como meta de
expansão quantitativa do conhecimento para a melhoria da mão de
obra de nossa sociedade, proporcionando oportunidades aos menos
aquinhoados economicamente.
Neste sentido, a justificativa do modelo do Programa
desenvolvido pelo Ministério da Educação, autor do projeto de lei que
culminou com a sua aprovação, enviado ao Poder Legislativo, foi a de
que a implantação desse sistema seria uma forma de criar novas vagas
no ensino superior para alunos cotistas sem nenhum investimento
adicional por parte da União.
Com isso, é desejável que medidas educacionais práticas e efetivas
possam ser expandidas para a nossa sociedade, desde que sejam
aferíveis quanto ao seu custo para quem as financiam e estudam. Isto
torna premente a necessidade de avaliação dos programas
educacionais superiores, de modo relevante e fatalmente urgente.
Ocorre, de qualquer sorte, que no setor público federal de ensino
superior há custos fixos difíceis de serem reduzidos em curto prazo,
tendo em vista a falta de flexibilidade dos regimes jurídicos aplicáveis
aos servidores e às contratações de bens e de serviços pelas
instituições, cf. as Leis nº 8.112/90 e 8.666/93, respectivamente.
Além disso, a programação dos cursos superiores privados ajusta-

se mais facilmente de acordo com as análises das estatísticas do
número de inscrições e do processo seletivo, o que torna a dinâmica do
setor privado muito maior do que a do setor público. Tudo isso é
reforçado com os alicerces dos recursos provenientes do Prouni e do
Fundo de Financiamento Estudantil do Ensino Superior (Fies).
Buscamos neste artigo mostrar, brevemente, como se
operacionaliza o Prouni, o mecanismo de manutenção dos estudantes
hipossuficientes e as comparações de vagas e de custos desse sistema
em relação ao preço praticado pelo mercado educacional.
Apresentamos um rápido panorama sobre o crescimento do número
de vagas no ensino superior, cotejando as instituições particulares com
a rede pública, ao lado de indicativos se o programa funciona a um
custo razoável, valorado monetariamente.
Por tudo isso, o conhecimento dos passos e das estratégias
educacionais deve contribuir para o atingimento dos objetivos, ao se
identificar óbices e se projetar medidas saneadoras para a melhoria
dos ciclos de trabalhos. Assim, avaliarmos para onde o Prouni está se
dirigindo é um importante desafio para toda a nossa sociedade.
Nesta senda, qualquer projeto, até mesmo os públicos, necessita
de algum tipo de sistema de medição de dados para ser avaliado e
gerenciado efetivamente e auxiliar na tomada de decisões e para a
adoção de medidas corretivas e prospectivas.

2 O contexto do programa – Prouni
No trato da educação, o nosso ordenamento jurídico foi bastante
generoso, principalmente após o advento da Constituição de 1988, o
que revela a grande importância para o Poder Legislativo, ao gizar
obrigações, direitos subjetivos, deveres, princípios, vetores, sem
esquecer as suas fontes de financiamento, além das destinações
orçamentárias específicas e vinculadas.
Com essas diretrizes, o progresso educacional em nossa sociedade
precisa ser alicerçado com a melhoria da compreensão dos dados
acerca de toda a atuação estatal. De toda sorte, a tarefa de assegurar a
educação superior é subjetivamente de toda a sociedade, tanto para o
estado como para todos os demais atores da sociedade civil, não sendo

exclusividade dos que militam apenas com as salas de aulas.
Na espécie, o referido Programa Federal de ensino superior
(Prouni) foi criado por meio de Medida Provisória (MP nº 213, de 10
de setembro de 2004), convertido para a Lei nº 11.096, de 13 de janeiro
de 2005, e regulamentado posteriormente pelo Decreto Federal nº
5.493, de 18 de julho de 2005.
Essa espécie de parceria público-privada, em sentido amplo,
criada a partir da concepção do Programa, exige que as instituições de
ensino superior que aderirem ao mesmo sejam obrigadas a se
submeterem aos critérios elegíveis estabelecidos no artigo 5º da Lei nº
11.096/2005.
As instituições de ensino superior com fins lucrativos,
contempladas pelo Prouni, devem, como contrapartida, oferecer uma
proporção de uma bolsa integral para cada 10,7 estudantes pagantes,
matriculados ao final do ano letivo anterior; ou uma proporção de
bolsa integral (de cem por cento) para cada vinte e dois alunos, desde
que ofereçam quantidades de bolsas parciais (cinquenta por cento e
vinte e cinco por cento), na proporção necessária para o atingimento
da mesma relação matemática.
As modalidades de desembolsos ofertadas pelo Programa do
setor público federal para custear as mensalidades dos alunos em
instituições particulares de ensino superior são as seguintes: bolsa
parcial e bolsa integral, de acordo com o nível de renda per capita
familiar do beneficiário do programa.
Os alunos candidatos às bolsas são selecionados pelas notas
obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, ou em processo
seletivo próprio, com o objetivo de oportunizar a inclusão daqueles
discentes que possuam os melhores desempenhos acadêmicos
(princípio da meritocracia).
Um dos principais critérios de seleção do público-alvo desse
Programa é a renda familiar do candidato. Nestes casos, para o
candidato poder participar do Prouni é necessário que a família dele
receba em média até um salário-mínimo e meio por pessoa, para
pleitear as bolsas integrais. No caso do oferecimento das bolsas
parciais pelo Programa, a renda per capita média da família do

candidato elegível aumenta para até três salários-mínimos.
Como um incentivo aos alunos mais carentes, o Programa conta
com a rubrica orçamentária da chamada “bolsa permanência”, que
consiste em um benefício com o valor máximo equivalente ao
praticado na política federal de bolsas de iniciação científica, destinada
exclusivamente ao custeio das despesas educacionais de beneficiários
de bolsas integrais do Prouni, os discentes mais hipossuficientes.
O principal público-alvo eleito para poder desfrutar da “bolsa de
permanência” são os estudantes comtemplados com as bolsas integrais
na utilização do Prouni, matriculados em cursos superiores presenciais
com, no mínimo, seis semestres de duração e cuja carga horária média
seja igual ou superior a seis horas diárias de aula, de acordo com os
dados cadastrados pelas instituições de ensino superior junto ao
Ministério da Educação.
A dificuldade do aluno-trabalhador existe porque o trabalho em
meio período é uma exceção legal à regra geral, tendo o estudante que
negociar uma redução de jornada laboral para seis horas diárias, com
base no disposto na legislação trabalhista, tendo legalmente apenas
quinze minutos de intervalo para o seu descanso ou alimentação.
As bolsas do Prouni, ao contrário do Fundo de Financiamento
Estudantil do Ensino Superior – Fies, são benefícios concedidos aos
estudantes de ensino superior pela União e que não estão
condicionadas a nenhuma forma de restituição pecuniária ou mesmo
laboral ao ente de fomento, isto é, uma vez concluído o curso superior,
o contemplado não deve nenhuma outra prestação pública
compulsória ao setor público ou à sociedade.

3 Aspectos metodológicos
Mostraremos particularidades, além de custos monetários
comparativos, gráficos e tabelas que circundam o Programa a partir
dos dados pertinentes ao Programa para o público alvo, com base nos
dados públicos disponíveis.
Como fontes de dados, utilizamos as Sinopses Estatísticas do
Ensino Superior no período examinado, que constituem abalizadas
fontes de pesquisa para a análise do Programa do Governo federal,

bem como o banco de dados do sistema SisProuni. De igual modo,
dados do censo do Ministério da Educação (MEC), elaborados por
meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira – INEP, são significativos para a visão do Programa. A
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) e o Censo
Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
permitiram, também, explorar ainda mais o escopo desse artigo.
Essas publicações contêm um conjunto de dados separados por
temas. Os dados fazem referências a tipos de instituições, cursos de
graduações, matrículas, com base nos resultados dos censos. Por sua
vez, os valores de renúncias fiscais são fornecidos pela Receita Federal
do Brasil (RFB).

4 Aspectos quantitativos
De acordo com o IBGE, as famílias com renda per capita de um
salário mínimo e meio abrangem em torno de setenta e cinco por cento
das famílias brasileiras e, por sua vez, a renda de até três saláriosmínimos por cabeça abrange noventa e um por cento delas.
Por outro lado, dados do censo do Ministério da Educação (MEC),
por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira – INEP e da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílio (PNAD), pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), revelam que a educação superior no
país se tornou uma tarefa confiada na maioria dos casos à iniciativa
privada, em quantidade de vagas. Os dados do Censo educacional de
2008 já apontavam para um maior destaque das instituições privadas
tanto no número de instituições assim como na quantidade de
matrículas.
Nesse contexto, entre os anos de 2005 e 2016, houve uma
verdadeira explosão, com o crescimento das vagas disponíveis na rede
privada de ensino superior, o que, em termos relativos, significa que
houve um acréscimo de 366%, saltando nominalmente de 2.122.619
vagas para um total de 9.911.651 vagas (vide gráfico abaixo).

Fonte: www.semesp.org.br

Fonte MEC/Inep (Censo da Educação Superior): www.portal.inep.gov.br

Por outro lado, de acordo com as Sinopses Estatísticas do Censo
do Ensino Superior, entre os anos de 2005 e 2016, houve um
crescimento tímido do número de vagas oferecidas pela rede pública
de ensino superior, de apenas um pouco mais de vinte por cento:
20,83%, em comparação com a rede privada. Nesse caso, as vagas na
rede pública federal de ensino subiram nominalmente de 127.334 em

2005 e passaram a ser de 153.859 em 2016.

Fonte: www.inep.gov.br

Como se percebe, a partir do gráfico abaixo, em 2010, as
Instituições de Ensino Superior (IES) privadas foram responsáveis por
74,2% das matrículas realizadas em todo o ensino superior brasileiro.

Fonte MEC/Inep (Censo da Educação Superior): www.inep.gov.br

Neste mesmo sentido, os dados da evolução de número de vagas
nas redes públicas e privadas são ilustrativos a respeito do assunto,
demonstrando que as vagas particulares no ensino superior cresceram
em uma velocidade bem maior do que na rede pública.
De outra banda, de acordo com o Tribunal de Contas da União
(TCU), o percentual apurado médio de ociosidade – bolsas que não
foram preenchidas – do Prouni foi de trinta e cinco por cento em 2009
e de vinte e nove por cento no período entre 2005 a 2009.
Por sua vez, o cotejo dos dados do número de ingressos nos
cursos presenciais da rede pública de ensino superior (125.375)
demonstra que foram ocupadas 98.46% do total das vagas oferecidas
(127.334) no ano de 2005.
Por outro prisma, no que é pertinente ao ano de 2005, a rede
privada de ensino superior (IES) obteve uma taxa de ocupação de
vagas de 48%, oferecendo nominalmente 1.374.316 vagas para uma
ocupação absoluta de 656.338 unidades.
Por seu turno, a evasão no Prouni, calculada em 2006, pelo
Ministério da Educação, alcançou o percentual de quinze por cento.
Dez anos depois, por sua vez, no ano de 2016, a taxa de ocupação na
rede privada de ensino superior foi de apenas 41.10%, sendo
oferecidas, no total, 3.407.890 vagas para um ingresso de 1.400.818
alunos.
Em números absolutos, 109 mil vagas do Programa foram
preenchidas em 2006, de um total de 138 mil bolsas (integrais ou
parciais), sendo que o grupo de pessoas, em tese, elegíveis para o
modelo (renda; nota obtida no Enem e os estudantes de escolas
públicas) era de 835 mil pessoas (TCU processo nº 013.493/2008-4).
Neste sentido, a ociosidade média no Prouni foi de 31,5% entre
2005 e 2015, dado que, em onze anos, 805 mil bolsas não foram
preenchidas. A ociosidade anual variou de 14,8%, o mínimo, em 2005,
até 44,6%, em 2008, o mais alto percentual, ano a partir do qual a
Controladoria Geral da União (CGU) e o Tribunal de Contas da União
passaram a efetuar auditorias no Programa. Para o ano de 2016, a
relação entre as vagas totais oferecidas nas instituições federais
superiores (IFS) e o montante nominal do efetivo ingresso total de

estudantes foi de 92,40%.
Como se nota, a baixa ocupação escolar no nível superior é uma
triste realidade que não pode ser desprezada pelos responsáveis pela
gestão e manutenção do Prouni, possivelmente tendo em vista a
impossibilidade frequente de conciliação entre o trabalho formal e o
estudo superior.
Com efeito, de acordo com o Observatório Universitário da
Universidade Cândido Mendes, vinte e cinco por cento dos candidatos
a ser alunos universitários são tão hipossuficientes que “não têm
condições de entrar no ensino superior, mesmo se ele for gratuito”
(PACHECO; RISTOFF, 2004, p. 9).
Ademais, análise acurada do Tribunal de Contas da União (TCU),
adotando os métodos de “pareamento por escore de propensão”
(propensity score matching) e regressão descontínua, com parâmetros
estatísticos, revelou que pelo menos trinta por cento das pessoas
beneficiadas pelo Prouni não teriam logrado acesso ao ensino superior
caso a política pública não existisse. Esse impacto foi mais significativo
para os alunos cotistas, em cerca de trinta e oito por cento (Processo nº
004.379/2009-9).
Por outro lado, no que se refere à evasão, a partir da análise do
Mapa do Ensino Superior no Brasil 2016, feito pelo Sindicato das
Mantenedoras de Ensino Superior (Semesp), constata-se que a taxa de
permanência em cursos de universidades privadas no Brasil é de 40%
– o que significa que 60% dos estudantes trancam a matrícula ou
desistem do curso em até cinco anos. Esses dados do setor privado não
levam em conta eventuais transferências de estudantes para as
universidades públicas.
No caso das universidades públicas, a taxa de abandono é de
51,3%, quase dez pontos percentuais abaixo da rede privada de ensino
superior. Além disso, na rede pública, os desistentes de primeiro ano
dos cursos atingem 18,3% do total de matriculados.
De 2005, ano em que o Prouni começou a funcionar, até o
primeiro semestre de 2011, 893.102 estudantes de baixa renda foram
contemplados em todo o país. Nesse período, 229.068 deixaram o
Programa. Segundo o Ministério da Educação, entretanto, a maioria

abriu mão da bolsa mas continuou estudando. O levantamento do
MEC analisou, um a um, os CPFs dos bolsistas que saíram do Prouni
antes de concluir o curso. Dos 229.068 estudantes nessa situação,
102.506 abandonaram o ensino superior – o equivalente a 11,5% do
total de bolsistas. Os demais, segundo o Ministério, migraram para
instituições públicas ou mesmo privadas, ainda que sem a bolsa do
Prouni.
O Censo Escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da
Educação, mostra que entre 2014 e 2015, no ensino superior, a taxa de
abandono acumulada em cinco anos para os que entraram numa
faculdade em 2010 foi de 49%. Nas universidades privadas, onde o
ensino é pago, a desistência foi de 53%. E nas universidades públicas,
gratuitas, mas com um processo de entrada bastante seletivo, a taxa de
desistência foi de 47% nas municipais, 38% nas estaduais e 43% nas
federais.
Nas universidades públicas, como os custos são praticamente
imutáveis, o aumento das desistências dos alunos torna o custo por
aluno efetivamente formado maior do que por aluno inicialmente
matriculado. Em suma, essa evasão implica desperdício de recursos
públicos, limitados. No caso das universidades privadas, a
mantenedora pode dispensar mais facilmente mão de obra horista ou
aumentar o valor das mensalidades, se houver aumento da evasão.
Dever-se-ia atentar para o fato de que a população-alvo dessa
política (Prouni) carece de uma renda suficiente para a sua
subsistência, sendo certo que se trata de famílias compostas por
pessoas com rendas médias per capita de poucos salários mínimos.
A melhoria do acesso ao Programa, com a consequente
diminuição do número de bolsas ociosas, é medida que pode reduzir o
resultado fiscal do programa, uma vez que os custos fixos referentes às
vagas não ocupadas são incorporados pelas instituições particulares
conveniadas nas bolsas efetivamente ocupadas.
Com isso, a garantia legal da ocupação das vagas particulares
ociosas pelo Programa Universidade para Todos (Prouni) representa
uma segurança, uma superveniência ativa para as instituições de

ensino superior privadas, conveniadas com a União, que contam com
a flexibilidade dos seus tipos de instituições, cujas vagas podem ser
ampliadas ou reduzidas com a rápida realocação de recursos materiais
e humanos. Ademais, boa parte dos docentes nestes tipos de
instituições são horistas, o que facilita as admissões e os
desligamentos.
No que tange a custos do setor, por sua vez, trazemos
ilustrativamente à baila a tabela a seguir, que demonstra os valores
empenhados pela União no orçamento relativo à função “Educação”,
dividido por subfunção, no ano de 2015.
Educação: Subfunções

Valores empenhados

% sobre total

364 - Ensino superior

31.605.869.522

30,5%

363 - Ensino profissional

12.431.151.231

12,0%

694 - Serviços financeiros (Fies)

16.589.786.531

16,0%

400.000.000

0,4%

847 - Transferências para a educação básica

14.931.072.099

14,4%

368 - Educação básica

7.444.651.268

7,2%

365 - Educação infantil

442.506.637

0,4%

366 - Educação de jovens e adultos

322.015.000

0,3%

122 - Administração geral

6.182.145.099

6,0%

302 - Assistência hospitalar e ambulatorial

6.012.786.427

5,8%

306 - Alimentação e nutrição

3.771.412.786

3,6%

331 - Proteção e benefícios ao trabalhador

1.495.130.161

1,4%

123 - Administração financeira

861.400.000

0,8%

301 - Atenção básica

530.106.026

0,5%

573 - Difusão do conhecimento científico e tecnológico

341.423.309

0,3%

571 - Desenvolvimento científico

321.581.897

0,3%

128 - Formação de recursos humanos

73.496.281

0,1%

131 - Comunicação social

23.117.623

0,02%

846 - Outros encargos especiais (Fies)

Total Geral

Fonte: Sistema SIGA Brasil, do Senado
www.senado.leg.br/orcamento/sigabrasil.

103.779.651.895,36

Federal.

Consulta

100,0%

em

01/04/2018:

No caso concreto, os benefícios tributários diretos para as
instituições privadas com fins lucrativos que aderirem ao Prouni são a
compensação fiscal (renúncia tributária de receitas) das espécies
tributárias administradas pelo Fisco Federal: imposto de renda das
pessoas jurídicas (IRPJ); Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL); Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
No caso do Prouni, a soma dos benefícios fiscais concedidos para
as entidades contempladas pelo Programa Federal de ensino deve
atingir o equivalente a oito e meio por cento da receita bruta anual das
instituições de ensino superior conveniadas com a União (renúncia
fiscal).
Segundo a Sinopse Estatística do Ministério da Educação de 2007,
do total de 1.481.955 ingressos que foram realizados neste ano, em
todas as Instituições de Ensino Superiores brasileiras, as universidades
federais tiveram 151 mil ingressos e um custo no orçamento no
programa Brasil Universitário de R$ 14,7 bilhões. No mesmo período,
o Prouni permitiu o acesso de 105 mil estudantes com o dispêndio
estimado de 126 milhões de reais.
Por sua vez, de 2009 a 2012, as renúncias de receitas tributárias
referentes ao Programa Educacional saltaram de R$ 442 milhões para
734 milhões de reais. Em termos de materialidade, segundo estimativa
da Secretaria da Receita Federal (RFB), órgão chave do Ministério da
Fazenda, encarregada do assunto, a renúncia tributária de receitas do
Prouni para o ano de 2010 foi de R$ 599.078.735,00 e para o ano de
2011 foi de R$ 666.287.785,00
O Ministério da Educação apontou como resultado do Prouni o
quantitativo de estudantes beneficiados com bolsas, que atingiu 327
mil estudantes em 2012, sendo que o total previsto para a renúncia
fiscal de receitas foi de cerca de R$ 680 milhões.
No ranking de renúncias tributárias, de acordo com a Secretaria da

Receita Federal do Brasil (RFB), as projeções para o ano de 2015 foram
de R$ 1.180.000.000 para o Prouni, representando 0,43% de um total de
renúncias tributárias de 271,8 bilhões de reais no total.
Neste sentido, elaboramos, bem a propósito, no gráfico abaixo, a
demonstração da evolução do montante de renúncia fiscal da União
no que tange ao Prouni em dois períodos pesquisados.

Valores em reais (R$)
Fonte: Receita Federal do Brasil (RFB): www.idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata

Por seu turno, no que se refere ao custo da bolsa por modalidades
(integrais e parciais), elaboramos o quadro demonstrativo abaixo no
qual comparamos os custos individuais segmentados dos bolsistas do
Prouni nas duas espécies, cujos valores variam ano a ano em função da
mudança de proporção das bolsas oferecidas pelo Ministério da
Educação.
Quantidade de Bolsas
Prouni Integrais

Quantidade de
Bolsas Prouni
Parciais

Custo por aluno
(integral) em R$

Custo por aluno
(parcial) em R$

2006 369.644.083,00

98.698

39.970

2.496,80

3.082,68

2007 171.213.224,00

97.631

66.223

1.169,12

861,80

2008 418.743.796,00

99.495

125.510

2.805,79

1.112,11

Ano

Renúncia
fiscal (R$)

2009 615.979.511,00

153.126

94.517

2.681,80

2.172,38

2010 729.565.588,00

125.922

115.351

3.862,53

2.108,25

2011 558.934.481,00

129.672

124.926

2.873,58

1.491,37

2012 757.301.344,00

150.870

133.752

3.346,37

1.887,33

Fonte: elaboração própria a partir de dados da RFB, Censos da Educação e Sisprouni:
http://dadosabertos.mec.gov.br/prouni

Especificamente no que diz respeito ao custo médio por aluno,
ilustrativamente, na tabela abaixo, verifica-se um comparativo entre a
mensalidade média dos cursos do Prouni em 2008 e o custo médio de
cada bolsa em 2006 por tipo de entidade de ensino superior.
Entidade

Mensalidade média (R$) em 2008

Custo por bolsa (R$) em 2006

Com fins lucrativos

435,99

495,00

Sem fins lucrativos não-beneficentes

504,39

916,00

Sem fins lucrativos beneficentes

596,66

1.043,00

Fontes: Sisprouni e Receita Federal do Brasil: www.prouniportal.mec.gov.br/dados-eestatisticas

Nesta senda, o TCU, com metodologia própria (custo por vaga
ocupada), apurou que o custo médio mensal de cada bolsa do Prouni,
no ano de 2006, foi de R$ 786,00. Este valor é muito superior ao valor
da mensalidade líquida média dos cursos que têm bolsistas ativos no
primeiro semestre de 2008, valor que consta do banco de dados do
Sisprouni, de R$ 499,82 (Processo nº 008.813/2009-2)
O Tribunal de Contas da União, em 2008, estimou que o custo
médio mensal por aluno do Prouni, é de R$ 608,00, valor esse apurado
com base na renúncia de receitas calculada pela Coordenação-Geral de
Previsão e Análise da Receita Federal do Brasil (Copan/RFB) (Processo
TC nº 013.493/2008-4).
De acordo com a metodologia aplicada pelo Tribunal de Contas
da União, em todos os casos o custo médio da bolsa Prouni é superior
ao valor médio da mensalidade cobrada. No caso das entidades sem
fins lucrativos, a distância entre esses dois valores comparados é muito

maior do que nas instituições com fins lucrativos (cf. Processo nº
013.493/2008-4).
Portanto, os dados permitem concluir que, em média, o custo de
uma bolsa do Prouni para a União é maior do que o valor da
mensalidade cobrada dos mesmos cursos em que há bolsistas do
programa. Isso significa que, em média, o custo pago pela sociedade –
indiretamente – é um preço maior pela obtenção de vagas nas
instituições privadas de ensino superior do que o montante que elas
efetivamente custariam no mercado competitivo, especialmente nas
instituições sem fins lucrativos.
Em tese, a manutenção do Prouni não implica significativa
despesa com gastos diretos para o Tesouro Nacional, sendo uma ação
não orçamentária tradicional, o que não quer dizer que não reflita na
política pública fiscal a médio e longo prazos.
Entretanto, o pagamento do benefício adicional do Prouni, a
chamada “Bolsa de Permanência”, para os alunos menos favorecidos,
está condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira do
Ministério da Educação. A propósito, na tabela a seguir,
demonstramos o custo médio de cada bolsista que foi contemplado
com a bolsa de permanência, ressaltando que os indígenas e
quilombolas possuem um valor individual mais alto de fomento:
Ano

Alunos contemplados

Total gasto

Custo por aluno

2013

24.762,00

R$ 13.665.200,00

R$ 551,86

2014

123.287,00

R$ 64.799.500,00

R$ 525,60

2015

40.662,00

R$ 21.318.800,00

R$ 524,29

Fontes dos dados: Sesu/MEC: www.portal.mec.gov.br/sesu-secretaria-de-educacao-superior

5 Considerações finais
O Prouni permite, em tese, a esperança de um acesso ao ensino
superior a mais de metade das famílias brasileiras, que vivem com
renda de até três salários mínimos per capita. O critério legal relativo à
origem do estudante (ter cursado o ensino médio em escola da rede

pública) fatalmente direciona o programa para as camadas mais
necessitadas da população.
O Prouni contribui para a redução das vagas ociosas nas
instituições privadas, representando um acréscimo no número de
estudantes em contato com os cursos superiores, o que não implica
necessariamente o avanço na democratização do acesso ao ensino de
qualidade. Os custos das vagas nas instituições particulares são
menores do que aqueles que seriam necessários para a criação de uma
vaga no setor público, o que não significa que o custo social atual não
seja superior ao que seria obtido em um leilão público a preços de
mercado.
A condição legal para a concessão da “bolsa permanência”
vinculada ao cumprimento de seis horas de estudos diários é uma
forte barreira ao acesso ao auxílio para os estudantes que necessitam
conciliar a jornada laboral ordinária de oito horas de trabalho diário
com a jornada ordinária de estudos superiores.
O Prouni permite aos alunos estudarem em localidades mais
próximas de onde residem, o que, também, em tese, garante a
manutenção de empregos, além de proporcionar uma economia de
dispêndios de recursos para a subsistência da família dos alunos
universitários carentes.
Percebe-se que as instituições particulares lucrativas de ensino
superior, contempladas com o Prouni, desfrutam da garantia de
manutenção mínima de uma demanda de seus cursos e de uma
significativa parcela de alunos, o que diminui a grande capacidade
ociosa do mercado educacional, de natureza capitalista competitiva, e,
assim, garante um fluxo mínimo e contínuo de receitas operacionais
para as pessoas jurídicas conveniadas. Com isso, reforça-se a vertente
teórica de que o Prouni é um dos meios de preencher vagas ociosas
nas instituições de ensino superior privadas.
Por fim, o Prouni é materialmente de um tipo de estratégia de
aquisição de vagas de ensino superior, pela União Federal, perante a
iniciativa privada, no mercado, por meio de renúncia de receitas, sem
se atentar para o custo de cada vaga em cada instituição. A União
poderia, em tese, tabelar esse custo, para se aproximar dos valores

praticados pelo mercado, haja vista que está assumindo custos
maiores, fixando um teto individual por aluno ou por curso superior.
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1 Introdução
O que é de fato uma política pública? Uma política merecerá o
título de pública se de fato resultar não do interesse da coletividade a
qual ela se destina, mas da indução dessa mesma coletividade a
compreender que aquela é a política pública adequada?
Quando nos propusemos a desenvolver o presente trabalho a
resposta a perguntas dessa ordem foi o que nos motivou a pesquisar
dados a respeito da implantação de políticas públicas. Neste caso
específico, política pública de transferência para a iniciativa privada de
atividades que até então eram desempenhadas por estruturas estatais.
Uma percepção inicial dava margem à compreensão de que a
posição adotada fora favorecida por fatores econômicos, como a
redução de recursos e posteriormente a sua ampliação, mas desta feita

já sob a gestão privada das atividades originalmente públicas.
Não constitui objetivo deste trabalho demonstrar a superioridade
de uma forma de execução (direta e indireta) em relação à outra, mas
testar a hipótese segundo a qual ocorreu a utilização de meios
econômicos para induzir os destinatários de serviço público a uma
percepção desfavorável em relação à administração direta e favorável
à gestão indireta de serviços públicos e até mesmo uma elevação do
custo dos serviços públicos de saúde nas unidades transferidas.
Assim, apesar de não ser o propósito deste trabalho, ao final terse-á confirmada, além da hipótese que o norteou, a constatação de que
mais do que forma de realizar o bem-estar coletivo o que importa para
a obtenção de resultados (impacto) é o empenho relacionado com o
caminho escolhido.
O falseamento da opinião pública, para obtenção de resultados
favoráveis a uma ou outra política pública, resulta, em última análise,
em deturpação do processo democrático de sua escolha, pois excluiria
de sua construção a opinião pública, substituindo-a pela sensação
pública, esta desprovida de fundamento fático real, porquanto
amparada em uma percepção deturpada da realidade, porquanto
calcada em premissas equivocadas.
Para testar a hipótese foram escolhidos dois casos, a transferência
da gestão de hospitais públicos para organizações não governamentais
qualificadas como organizações sociais – OS’s –, no caso o Hospital de
Urgências de Goiânia – HUGO e o Hospital Geral de Goiânia – HGG,
cada um deles emblemático em sua área de atuação pela grande
dimensão e pelo longo tempo de existência.
Fixadas as duas unidades como casos a serem testados quanto à
hipótese aventada e esclarecida a razão de suas escolhas, a verificação
se fará a partir da observação do volume de recursos repassados antes
da definição do modelo de gestão por OS’s – ano de 2010 e nos quatro
anos seguintes, sendo o primeiro deles – ano de 2011, aquele que
segundo a hipótese teria sido utilizado para a indução da opinião
pública, e o ano de 2014 – fixado para fazer um corte na coleta de
dados.

2 O método de avaliação de políticas públicas
utilizado no estudo
Apesar de não existir informação de que a transferência da gestão
de unidades hospitalares para organizações não governamentais
qualificadas como organizações sociais (OS’s) tenha sido precedida de
avaliação, é possível se extrair algumas conclusões, especialmente
levando-se em conta aspectos quantitativos, tanto no que diz respeito
aos valores dispendidos com a gestão, como relativamente ao custo de
procedimentos e à quantidade destes realizados em período
antecedente e posteriores à mudança de administração.
Certamente seria de grande valia para a compreensão do
problema, avaliação que também envolvesse métodos qualitativos,
especialmente se relacionados com a percepção da população
beneficiada pelos atendimentos hospitalares das unidades aqui
utilizadas como paradigma. Todavia, a coleta de tais dados extrapola
os limites temporais e de recursos físicos disponíveis até o momento,
ficando essa agenda de pesquisa pendente ara um futuro próximo.
Os dados foram coletados na própria Secretaria da Saúde do
Estado de Goiás, mediante o envio de solicitação, que foi respondida
na forma de memorando (Memorando nº 148/2018 SEI e Memorando
nº 165/2018 SEI), os quais vieram acompanhados de anexos que
continham as informações econômicas aqui utilizadas.

3 Políticas públicas podem ser avaliadas sem a
fixação de paradigmas comparativos?
Apesar da possibilidade de se avaliar políticas públicas com
aplicação de método quantitativo ainda quando não seja possível se
aplicar verificação antes/depois, no caso do presente estudo foram
coletados dados que tornam possível a comparação entre os
dispêndios realizados tanto no Hospital Geral de Goiânia – HGG,
quanto no Hospital de Urgências de Goiânia – HUGO, em período
antecedente quanto posterior à transferência.
Fixou-se como recorte para a coleta de dados o ano
imediatamente anterior à transferência da gestão por contrato de

gestão de ambas as unidades às OS’s e os três anos seguintes. Assim, o
período de dados coletados corresponde aos anos de 2010 (ano que
antecede à idealização da gestão das unidades hospitalares por OS’s);
2011 (ano em que se tomou a decisão de transferir a gestão das
unidades); 2012, 2013 e 2014 (estes os anos em que as unidades já se
encontravam em plena administração por organizações sociais).
O que se utiliza, portanto, neste estudo é, conforme Januzzi, um
indicador insumo, haja vista que
[…]
Os
indicadores-insumo
(input
indicators)
correspondem às medidas associadas à disponibilidade de
recursos humanos, financeiros ou equipamentos alocados
para um processo ou programa que afeta uma das
dimensões da realidade social. São tipicamente
indicadores de alocação de recursos para políticas sociais
o número de leitos hospitalares por mil habitantes, o
número de professores por quantidade de estudantes ou,
ainda, o gasto monetário per capita nas diversas áreas de
política social.1
Para o presente trabalho indica-se, como insumos, o volume de
recursos e o número de procedimentos realizados em cada exercício
em cada uma das unidades hospitalares HUGO e HGG.

4 Distorções acarretadas pela alteração nos
componentes a serem considerados na
avaliação
Uma política pública definida de forma adequada e democrática
deve procurar coletar dados que subsidiem na instrução da escolha de
meios para atender a determinado problema que se procura
solucionar. Assim, não cabe àquele que irá fazer opções pela escolha
desta ou daquela política pública influenciar na escolha de uma ou
outra forma, fornecendo vantagens e desvantagens para uma ou outra
das opções existentes.
A hipótese que motivou o presente estudo foi que poderia ter

ocorrido uma precarização das unidades hospitalares antes da
transferência de sua administração, aplicando-se menor quantidade de
recursos para atendimento de pacientes, com o intuito de diminuir a
resistência à transferência da gestão para organizações sociais, tal
suspeita, tornada hipótese neste trabalho, partiu do número de
reclamações que começaram a circular pela mídia televisiva no ano de
2011, logo após uma mudança de governo e também em vista dos
constantes rumores de que seria feita transferência da gestão das
unidades hospitalares para organizações sociais. O nível de
reclamações observado na mídia televisiva naquele ano de 2011
encontrava-se muito acima das reclamações veiculadas em anos
anteriores, inclusive parecia ter ocorrido uma certa acomodação no
atendimento daquelas unidades ao público no ano de 2010.
Para tanto, ou seja, para constatar a ocorrência de variação nos
moldes do que se supôs, seria necessário encontrar nos dados
coletados a indicação de redução seguida de elevação dos recursos
públicos aplicados nas unidades hospitalares. Desse modo, era
esperado que a aplicação em cada uma das unidades hospitalares
apresentasse variação que fosse indicativa de um volume X no ano
considerado como antes (2010), uma variação X-Y (2011) no ano
imediatamente seguinte e uma variação X.N nos anos tratados como
depois (2012 a 2014).2
O que se estimava, portanto, quanto à destinação de recursos nas
unidades hospitalares cuja gestão foi transferida para organizações
sociais, era uma curva de variação com a seguinte característica:
Gráfico 1

A expectativa a ser aferida, desse modo, era de se encontrar uma
curva inicialmente descendente e posteriormente ascendente na
destinação de recursos para as unidades cujas administrações tiveram
gestões contratadas com OS’s.

5 A indução em políticas públicas constituiria em
si mesma inconstitucionalidade?
Tendo em perspectiva que políticas públicas, no caso brasileiro,
em suas matrizes estruturais são fixadas no próprio texto
constitucional, como por exemplo estabelece o art. 3º, fixando objetivos
(programas) da República Federativa do Brasil, qualquer ação
direcionada em sentido oposto àquele que foi estabelecido pela
Constituição estará maculada de inconstitucionalidade.
Já a indução de políticas públicas, de tal modo que estas não
estejam alinhadas com o real anseio da coletividade para qual são
formuladas, com o objetivo de atender a necessidades públicas, tal
definição de ações estaria manchada pela inconstitucionalidade por
resultar em variação ao princípio democrático, pois se tratará sim da
imposição da vontade individual sobre a vontade da coletividade.
Ao se induzir a definição de políticas públicas, fomentando a
opinião da coletividade no sentido do que se deseja, nada mais se faz
do que subverter a ordem democrática, transformando em prisioneira
a vontade popular que de outro modo talvez não escolhesse
exatamente aquele caminho. Tal fator de indução, a rigor, corresponde
a uma tomada do real poder democrático, colocando-o em mãos
ilegítimas.
Daí a importância de que sejam as políticas públicas formuladas
do modo mais isento possível, sabendo, porém, que não há isenção
absoluta, para permitir que esta corresponda à materialização do que
espera a sociedade e não que seja resultado de pretensões originadas
de outros meios.
Sendo assim, ao estabelecer em um exercício, sem que para isto se
tenha como justificativa uma catástrofe orçamentária com proporções
semelhantes, a redução no repasse de valores para uma unidade
hospitalar, provocando drástica diminuição na qualidade e quantidade

do atendimento por ela prestado, acarreta-se na população atendida,
alheia à realidade econômico-orçamentária e também à escondida
escolha individual, um sentimento de necessidade e urgência para que
seja adotada alguma solução radical, fazendo aceitável sem grandes
questionamentos a contratação de gestão. Em seguida, concretizada a
transferência, o que se deu foi ampliação radical do volume de
recursos destinados às referidas unidades, o que certamente teve
impacto significativo em um cenário anterior de escassez. Ilustra a
situação o gráfico a seguir:
Gráfico 2

Assim, houve indução à conclusão, por parte daqueles que usam
o sistema, de que o sucesso da gestão, que antes era estatal, decorre da
administração agora privada e não da maior disponibilidade de
recursos. Entretanto, o que se tem de fato é um gasto público que foi
elevado sem parâmetros racionais para tanto, pois não há
conhecimento da existência, ou não, de necessidade do uso de tal
volume de recursos.
O fenômeno de indução da sociedade, quase sempre se valendo
da mídia para a conclusão do intento de induzir, faz parte do jogo do
poder atualmente em curso, assim, não poucas vezes grupos de luta
pelo poder político buscam esconder suas razões pessoais com a

máscara de uma opinião pública induzida, sendo a mídia território e
arma onde estes atuam:
Com o rápido desenvolvimento dos meios de comunicação
e a convergência tecnológica dos meios de comunicação e
informação, ampliou-se a capacidade de intervenção da
mídia nas atividades humanas. Hoje, as diferentes mídias
fazem parte, direta ou indiretamente, do cotidiano da
maioria da população, seja como fonte de trabalho, fonte
de informação, entretenimento e/ou mecanismo de
comunicação/interação social. Nesse contexto, a mídia
assume centralidade na vida humana, tornando-se,
conforme Lima (2000, p. 176), “palco e objeto privilegiado
das disputas pelo poder político na contemporaneidade”.3
O processo de conquista do poder político, inclusive pela
apropriação dos recursos, passa antes pela apropriação das mentes
daquilo que deveria formar o que se denomina opinião pública, fato
que já vem sendo constatado em trabalhos específicos sobre o tema:
A partir da expansão e consolidação da infraestrutura de
comunicação no Brasil, Lima (2000) caracteriza o país
como uma sociedade media-centered. Através dos
veículos de comunicação, as ideias, ações e discursos
ganham importância (conhecimento) perante a sociedade,
criando espaços de disputas simbólicas (discurso político)
que a afetam como um todo. Nesses espaços, ocorrem
disputas pela hegemonia política e a fabricação de um
consenso como forma de dominação política estruturada
na capacidade de persuasão. Os meios de comunicação
também possuem certa centralidade social, associada a
seu papel no processo de socialização contemporâneo, a
partir da qual o indivíduo internaliza a cultura de seu grupo
e as normas sociais. Na esfera política, explica Lima
(2000), a centralidade da mídia decorre de sua

potencialidade para construção da realidade por meio da
representação transmitida em seus canais sobre os
diferentes aspectos da vida humana.4

6 As unidades HUGO e HGG antes da
contratação de suas gestões com OS’s:
recursos empregados e percepção dos
usuários sobre a qualidade dos serviços.
Em pesquisa realizada nos sítios eletrônicos de grandes jornais do
Estado de Goiás (O Popular, Diário da Manhã, O Hoje e Jornal Opção),
tendo como referência o ano de 2010, apenas foram localizadas
notícias reportando o atendimento no HUGO e no HGG de pacientes
portadores de enfermidades ou lesões graves, alguns advindos de
outros hospitais em razão de complicações no seu quadro,5 não sendo
encontrada notícia de crítica em razão de funcionamento insatisfatório
de alguma daquelas unidades.
O tema saúde pública, aliás, como observado por Simone
Antoniaci Tuzzo e José Antônio Ferreira Cirino, em artigo intitulado
“Saúde nas notícias das eleições de Goiás em 2014: mídia, agente social
de saúde”, dá conta que esse assunto apenas recebe tratamento
prioritário em períodos eleitorais:
[…], com pouca participação da população como voz direta
ou indireta, tratada na maioria das vezes com assuntos de
investimentos e serviços públicos (unidades de
atendimento em saúde), deixando em segundo plano as
orientações e informações sobre saúde pública e
preventiva e todas as outras questões inerentes ao
complexo sistema de saúde.6
Portanto, como anotaram os autores acima referidos, não se
constata participação popular na formulação de políticas públicas,
sendo a proposição destas extraída de manifestações populares quanto
a suas carências, mas sem uma preocupação de que sejam tais
expressões trabalhadas para estabelecer uma política pública passível

de aferição futura em sua execução.
O problema da abordagem do assunto saúde foi objeto de
consideração, ainda, pelos mesmos autores, nos seguintes termos:
Saúde, assim como a comunicação, apesar da
profundidade do tema, também é comumente reduzida a
opiniões e senso comum para categorizá-la e defini-la
através dos olhares de muitos críticos, geralmente sem
local privilegiado de fala ou especialização suficiente para
tratar do assunto.7
Registra-se após 2012 publicações de cunho positivo na mídia,
referindo-se à gestão de unidades hospitalares por organizações
sociais.8 O próprio Governador do Estado de Goiás exaltou a
construção de mais uma unidade hospitalar servindo-se da seguinte
afirmação:
Na época que começamos o chamamento das OSs
disseram que eu iria privatizar a saúde. Como privatizar a
saúde se ninguém paga nada? Privatizamos a qualidade e
um serviço eficiente. Antes só os hospitais privados
ofereciam serviços de qualidade, então privatizamos o Crer
e o cidadão vem ao hospital e recebe o serviço público.9
Depreende-se do comentário que não há uma preocupação com
eficiência e mesmo uma equivocada percepção de que despesas
realizadas com recursos públicos resultam em serviço prestado a custo
zero (Como privatizar a saúde se ninguém paga nada?). Estabelece-se uma
falácia fundada na falsa premissa de que o atendimento prestado ao
público em unidades hospitalares estatais não tem custo, porque não
há cobrança diretamente do paciente. Ou seja, ignora-se a realidade
tributária e orçamentária.
A construção de lógica argumentativa dessa ordem não se limita à
manifestação de políticos, mas é muitas vezes corroborada pela forma
como a mídia apresenta notícias à população, situação agravada pela
baixa capacidade de interpretação daqueles que recebem tais
comunicações em vista da deficiência na escolaridade.

7 HUGO e HGG após a contratação de suas
gestões com OS’s: recursos empregados e
percepção dos usuários sobre a qualidade dos
serviços
Feito o levantamento de dados relativos aos repasses de recursos
(pagamentos conforme o cumprimento de metas) para as organizações
sociais gestoras do HUGO e do HGG, o que se obteve foi a
confirmação do que inicialmente se supôs e que antes havia levado à
elaboração da hipótese aqui testada. Ou seja, de fato, ocorreu um
significativo incremento dos recursos utilizados na manutenção e
funcionamento das unidades hospitalares, conforme demonstra o
quadro abaixo:
CUSTO MÉDIO POR PROCEDIMENTO HOSPITALAR
2010

2011

2012

2013

2014

HUGO

R$21,08

R$15,86

R$518,86

R$1.103,23

R$1.089,70

HGG

R$36,58

R$18,85

R$324,21

R$441,37

R$620,10
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O que se observa foi um aumento expressivo no valor do gasto
médio anual por procedimento hospitalar em ambas a unidades,
sendo, porém, mais significativo aquele constatado no Hospital de
Urgências de Goiânia.
De outra parte, foi possível constatar pelas notícias veiculadas na
mídia que para os usuários dos serviços daquelas unidades aconteceu
uma melhora na prestação dos serviços ali oferecidos,10 porém, um
obstáculo foi a ausência de pesquisas de satisfação, como a que foi
noticiada no sítio eletrônico da Secretaria da Casa Civil do Estado de
Goiás, e realizadas anteriormente à transferência da gestão dos
hospitais
públicos
estaduais
para
organizações
sociais,
impossibilitando comparação tipo antes/depois.
Assim, uma vez inexistentes dados anteriores ao processo de
transferência da gestão, limita-se este estudo à verificação da aplicação
de recursos e ao número de atendimentos, porquanto são estes os
dados disponíveis para avaliação da política pública.
Seria de grande valia poder elaborar cálculos e gráficos nos quais
se encontrasse desagregado o montante de gastos realizados com
atendimentos ambulatoriais, cirurgias e gastos hospitalares. Contudo,
tais dados não estão disponíveis no sítio eletrônico do órgão estadual
que agrega as unidades aqui pesquisadas, assim como também não se

as obtém no próprio endereço eletrônico de cada uma delas. Apenas
são fornecidas no endereço eletrônico endereçado à transparência
informações sobre a execução contratual, conforme abaixo:
Superintendência de Gestão Planejamento e Finanças
Gerência de Contratos e Convênios
Relatório de Execução de Contrato - Valores Gerais e Parcelas

Elaborado a partir do arquivo obtido em (foram excluídas as colunas que não continham
pagamentos, relativas aos meses anteriores à contratação da gestão e ampliado o tamanho
das
fontes
para
melhor
visualização):
<https://extranet.saude.go.gov.br/saf/Relatorio/RelatorioContrato?
numeroContrato=64&dataFimVigencia=&dataInicioVigencia=&idFornecedorSelecionado=2256026&idTipoRela
Contrato=20&ano=2012>. Acesso em: 26 maio 2018.

Apesar de existir relatório de produção, com a execução das
metas contratadas, não é possível compará-los nem mesmo entre si
(anos posteriores à contratação da gestão), pois não reproduzem um
padrão, apresentando entre diversos anos indicações diferentes e
apenas a partir de 2014 (as colagens abaixo para exemplificar):11

2014:

Obtido
em:
<http://www.osstransparencia.saude.go.gov.br/wpcontent/uploads/2018/01/producaohugo2014.jpg>. Acesso em: 26 maio 2018.

2017:

Obtido em: <http://www.osstransparencia.saude.go.gov.br/wp-content/uploads/2018/04/Metase-Produ%C3%A7%C3%A3o-HUGO-2017.pdf>. Acesso em: 26 maio 2018.

Portanto, não há como estabelecer o valor dispendido com cada
uma das especificações acima referenciadas: hospitalar, ambulatorial e
cirurgias, enquanto não for disponibilizado, seja por acessibilidade
presente no próprio endereço eletrônico, seja por informação relativa
ao contrato de gestão e sua execução.

Do mesmo modo, não consta informação no endereço eletrônico
das unidades HGG e HUGO a respeito do número de pacientes
atendidos. Tentaremos ter avanços nesse aspecto informacional em
breve, na medida em que se obtiver mais insumos para comparações e,
consequentemente, conclusões a respeito.

8 Resultado de levantamento de dados sobre o
antes e depois da transferência da gestão para
OS’s – HUGO e HGG
Apesar de vermos confirmada a hipótese lançada, pela
constatação de uma inicial redução do valor dispendido, seguida de
crescimento dos gastos nas unidades hospitalares, no período
imediatamente posterior à transferência da gestão para organizações
sociais, causou surpresa a brusca elevação da curva ascendente, o que
não era esperado, pois apesar de suspeitar da ocorrência da elevação
de gastos em tais unidades, imaginava-se variação em menor escala.
Constatou-se, no entanto, que não apenas a curva foi mais
acentuada, como foi possível a partir da compreensão dos dados
tabulados em gráficos se extrair conclusões acerca da qualidade desses
gastos.
Outras perguntas, evidentemente, surgem a partir do manuseio
dos dados obtidos, por exemplo, i) O que explicaria a demanda antes
apresentada por ambas as unidades, uma vez que não são
posteriormente repetidos os números de atendimentos totais? ii) Como
se justifica que ainda com redução de demanda se tenha ampliado o
volume de recursos dispendidos? iii) Se não havia antes estudos a
respeito de políticas públicas de saúde, em que parâmetros se balizou
a construção de novas unidades hospitalares e sua localização?
Alguns questionamentos emergem do presente trabalho e não
serão aqui respondidos, serão apenas cogitados como hipóteses a
demandar e estimular a realização de outros trabalhos que as
confirmem, ou não.
Para esse fim, fundamentar a provocação de novos estudos e
fundamentar o que aqui se propôs, seguem gráficos relativos ao

número de procedimentos realizados:
NÚMERO DE PROCEDIMENTOS
HUGO
2010

2011

2012

2013

2014

AMBULATORIAL

509.997

325.641

59.900

64.155

70.925

HOSPITALAR

15.011

11.070

23.586

26.674

33.947

TOTAL DE ATENDIMENTOS

525.008

336.711

83.486

90.829

104.872
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HGG
2010

2011

2012

2013

2014

AMBULATORIAL

205.804

180.198

110.896

110.218

101.679

HOSPITALAR

5.391

5.425

9.417

10.778

9.760

TOTAL DE ATENDIMENTOS

211.195

185.623

120.313

120.996

111.439
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Da análise da variação do número de procedimentos, uma vez
que houve redução no número de atendimentos ambulatoriais e em
seguida elevação no número de procedimento hospitalares, é possível
especular que o incremento esteja relacionado com a substituição dos
primeiros pelos segundos, que em regra costumam ter custo mais
elevado, favorecendo o cumprimento de metas estabelecidas no
contrato de gestão.
Quanto ao número total de procedimentos, que apresenta queda
no período posterior à transferência da gestão das unidades, é possível
que dois fatores tenham repercutido sobre essa redução, o primeiro
seria a substituição de atendimentos ambulatoriais por atendimentos
hospitalares e o segundo, decorrente da criação de outras unidades de
atendimento de urgência, em diversas regiões do Estado,
descentralizando, nesse ponto, a demanda, como exemplo: HURSO –
Hospital de Urgências do Sudoeste (Santa Helena de Goiás); HUTRIN
– Hospital de Urgências de Trindade (Trindade – na região
metropolitana de Goiânia); HUAPA – Hospital de Urgências de
Aparecida de Goiânia (Aparecida de Goiânia – região metropolitana
de Goiânia); HUGOL – Hospital de Urgências – Otávio Lage de
Siqueira – Goiânia).
As novas unidades criadas, em sua maioria, têm como propósito
realizar ações do mesmo tipo daquelas que originalmente eram
realizadas pelo HUGO – atendimento de urgências e emergências,
acidentes etc.14
Também é significativo que nos dados informados em sítios

eletrônicos do Governo Estadual, a pretexto de transparência, sejam
apresentados dados apenas a partir de 2011:
Em relação aos serviços prestados nos hospitais da rede
própria estadual, de 2011 a 2017, houve um aumento de
76,04% de atendimentos ambulatoriais; de 50,92% de
cirurgias e de 69,45% de internações. Já o custeio da rede
observa um aumento de 30,76% – no período de 2014 a
2017 – enquanto a inflação foi de 23,06%. Nesse mesmo
período, o número de leitos aumentou em 40,31%.15
Trazendo apenas dados a partir do ano de 2011, inviabiliza-se
análise do tipo antes/depois, haja vista que naquele ano já se decidira
pela adoção do modelo de gestão contratada com organizações sociais
e procedida redução no repasse de recursos para as unidades. Aliás,
na apresentação de dados estatísticos a Secretaria da Saúde do Estado
de Goiás se limita a fornecer números que nem sequer abrangem todo
o período correspondente à mudança para o modelo de contrato de
gestão. Esta é a situação em referência aos dados que tratam dos
recursos empregados, por exemplo:16
2014

2017

IPC*
CUSTEIO MENSAL**
LEITOS

Aumento
23,06%

64.486.324,14

R$ 84.324.822,73

30,76%

1.429

2.005

40,31%

Com a formulação atual, constatada através do acesso eletrônico
do sítio da Secretaria Estadual da Saúde de Goiás, evidencia-se que há
deficiência impeditiva do cumprimento do dever de publicidade e
transparência, uma vez que dificultada ou mesmo impedida a
comparação entre situações antecedentes e aquelas apresentadas nos
anos seguintes, tornando inviável a aferição de ganho de eficiência.

9 É possível afirmar que um modelo (contrato de
gestão ou administração direta) é melhor que
outro?

Como dito inicialmente, a decisão que resultou na definição da
política pública de saúde aplicada no período de 2011 a 2014, e que
mudou o modelo de gestão direta aplicado anteriormente (até o ano de
2010), não se preocupou em se respaldar em dados e análises
estatísticas, tratou-se de escolha individual pelo modelo de gestão
privada por OS’s.
Não há disponibilização de estudo que indique que tenham sido
realizadas avaliações e que estas, se existentes, serviram para a escolha
do modelo. Portanto, não há, do mesmo modo, como se afirmar tratar
um deles de modelo (gestão direta ou por OS’s) mais adequado do que
o outro.
Todavia, mesmo que existissem estudos técnicos, o máximo que se
conseguiria com estes seria a demonstração da maior ou menor
adequação de um ou outro modelo, haja vista que a comparação entre
ambos não poderia ser levada em termos absolutos. É até provável que
um determinado modelo possa se apresentar como mais adequado na
maioria das situações aventadas para sua aplicação, mas não que
possa ser sempre mais adequado, porquanto alterando-se as variáveis
do problema fatalmente também ter-se-á alterações no resultado.
Eleger, sem fundamento fático a administração pública como
perniciosa, atribuindo-se à administração privada somente virtudes,
parece ser de novo a repetição de um padrão, de uma intenção de
tornar privados recursos que são públicos e deveriam ser destinados
ao cumprimento de finalidades públicas. Tal situação também foi
abordada da obra de Amaury Júnior:
Independentemente do juízo que cada um possa fazer
sobre a eficácia ou ineficácia do Estado ao gerir os bens
públicos, ninguém precisa ser um inimigo do mercado para
perceber que o modelo de privatização que assolou o
Brasil nos anos FHC não foi, para ser leniente, o mais
adequado aos interesses do país e do seu povo. Nem
mesmo a Nossa Senhora Aparecida do fundamentalismo
neoliberal, a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher,
teve o atrevimento de fazer o que foi feito na

desestatização à brasileira. Nos anos 1980, Thatcher levou
ao martelo as estatais inglesas, pulverizando suas ações e
multiplicando o número de acionistas. Contrapondo-se a
essa “democratização”, o jeito tucano de torrar estatais
envolveu “doação de empresas estatais, a preços baixos, a
poucos grupos empresariais”.
Antes, porém, as estatais e seus servidores passaram a
ser perseguidos e linchados diariamente nas manchetes. O
Estado passou a ser o Grande Satã, semeando -se uma
ira santa contra sua presença na economia e um fogo
constante dirigido aos seus serviços. Seus erros foram
escancarados e seus acertos, subtraídos. Era preciso
preparar o clima para vender as estatais, fossem quais
fossem. As pessoas precisavam entender que leiloar
patrimônio público “seria um benefício” para todos. O
Estado reduziria suas dívidas interna e externa e receberia
um aporte de dólares que permitiria que se dedicasse
somente à saúde, à educação e a um ou outro setor. E
todos se livrariam daqueles trastes que não se sabia, afinal
por que ainda continuavam existindo.
Na prática, a teoria acabou sendo outra. O torra-torra das
estatais não capitalizou o Estado, ao contrário, as dívidas
interna e externa aumentaram, porque o governo engoliu o
débito das estatais leiloadas – para torná-las mais
palatáveis aos compradores – e ainda as multinacionais
não trouxeram capital próprio para o Brasil. Em vez disso,
contraíram empréstimos no exterior e, assim, fizeram
crescer a dívida externa. Para agravar o quadro, os cofres
nacionais financiaram a aquisição das estatais e aceitaram
moedas podres, títulos públicos adquiridos por metade do
valor de face, na negociação.17

Este mesmo autor menciona que o tema foi objeto de estudo por
Joseph Stiglitz, ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 2001, que
chegou a cunhar um neologismo para referir-se à espoliação do
patrimônio público:
[…] não foi graciosamente que o Prêmio Nobel de
Economia (2001) Joseph Stiglitz cunhou um neologismo
ácido ao definir a onda privatista que avassalou as
economias do Terceiro Mundo. Ex-economista chefe do
Banco Mundial, Stiglitz interpreta o que ocorreu como
“briberization” e não “privatization”, sendo que “bribery”
constitui-se crime e significa “oferecer, dar, receber ou
solicitar qualquer bem ou valor para influenciar as decisões
de funcionário público ou outra pessoa em cargo de
confiança”. A raiz da palavra, bribe, é discutível, mas
vincula-se à “coisa roubada” desde o século 14, sendo
percebida como “jargão de ladrões” e, com a acepção de
favores adquiridos por meio de corrupção desde 1530.18

10 A inexistência de quadros formados para a
aferição do cumprimento das metas
estabelecidas no contrato de gestão
Integra também o problema de adoção de um modelo de gestão
privada de unidades hospitalares públicas, a falta de quadros
capacitados para exercer atividades de fiscalização e controle da
execução de tais contratos de gestão, porquanto o que se vê, mesmo na
estrutura do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, órgão
encarregado de fornecer amparo técnico ao julgamento das contas
públicas pelo Poder Legislativo, são manifestações que nem sequer
abordam aspectos como economicidade e eficiência nestes
instrumentos contratuais.19
Embora existam meios, ainda incipientes, de avaliação de políticas
públicas no Estado de Goiás, referimo-nos especialmente ao Instituto
Mauro Borges – IMB e aos quadros do Tribunal de Contas do Estado

de Goiás, que contam com pessoal qualificado para o mister, o IMB
não conta com a estrutura jurídica que lhe confira a necessária
autonomia para o desempenho da atividade e no caso do TCE o foco
da fiscalização e controle daquele tribunal, aparentemente, ainda não
foi reposicionado para a nova realidade da administração estadual,
que cada vez mais busca diminuir a atuação direta do Poder Público
em atividades de prestação de serviços públicos e de utilidade pública.
Diferente não se dá em relação à atuação da Procuradoria-Geral
do Estado, que possui estrutura para a constante avaliação da
execução dos contratos de gestão, com isso comprometendo diversos
aspectos da avaliação da economicidade e legalidade estadual.
Assim, apesar de se encontrar em andamento uma mudança na
configuração do Estado, nota-se que há resistência em levar tal
reposicionamento a termo, quedando-se os órgãos de avaliação e
controle em uma situação intermediária, na qual embora se
compreenda que a mudança está em andamento, resiste-se em se
adaptar, como se tudo fosse permanecer com os mesmos contornos.
Trata-se de uma decisão pela metade.

11 Conclusões
Após todos os levantamentos de dados do período de 2010 a 2014
e releitura de noticiários políticos veiculados na ocasião das eleições de
2010, percebe-se que em nenhum momento houve preocupação com a
utilização de meios democráticos para a definição de uma política
pública de saúde com a substituição do modelo de prestação de tais
serviços pelo próprio ente estatal por outro, desta feita se valendo de
organizações sociais com expertise na atividade.
O que se deu, de fato, foi que já se definira o modelo de gestão por
OS’s antes mesmo de qualquer manifestação popular que nesse rumo
endereçasse, e que pode sim ter havido a utilização de meios
econômico-orçamentários, no caso a redução inicial da disponibilidade
de recursos para o funcionamento de unidades que se pretendia
transferir a gestão mediante contrato.
Do mesmo modo, constatou-se que não houve uma preocupação
real com a eficiência do sistema, o que implicaria a adoção de medidas

que promovam uma melhor aplicação de recursos públicos, inclusive
reduzindo o custo de procedimentos ou o valor empregado por
paciente atendido, ao mesmo tempo em que se manteria ou até
elevaria a qualidade desses mesmos serviços. Contudo, o que se aferiu
foi exatamente o contrário, pois tanto ocorreu diminuição no número
de atendimentos, como elevação do valor médio dispendido por
atendimento.
A atuação dos órgãos de avaliação e dos órgãos de controle
demanda atualização, para sintonizar com a realidade já implantada,
ou então que tais órgãos manifestem pela inadequação do modelo.
Sugere-se, em vista das constatações resultantes do presente
estudo, que a reformulação do portal de transparência da Secretaria da
Saúde, para que se torne possível a verificação antes/depois em relação
aos gastos realizados por unidade com cada um dos procedimentos.
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REFLEXOS DA POLÍTICA NACIONAL
DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PNRS) EM
GOIÁS: OS MUNICÍPIOS, OS LIXÕES E
OS ATERROS
MARCELO BARBOSA BARRETO

1 Introdução
Os lixões ainda são uma realidade no Brasil. Após oito anos da Lei
nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos –
PNRS, cuja discussão se arrastava desde 1989, verifica-se que o debate
acerca da eliminação dos lixões continua latente. Têm sido recorrentes
manifestações no legislativo federal, em atendimento à pauta
municipalista, solicitando dilatação do prazo para o cumprimento da
referida lei, que estabelece a destinação final ambientalmente
adequada (disposição em aterros) para os resíduos sólidos. Porém, a
erradicação dos lixões e implementação de aterros pelos municípios
têm se mostrado bastante complexa. Problemas como falta de
qualificação técnica de gestores municipais e dificuldade orçamentária
estão entre as principais alegações para a persistência do problema.
Uma das formas para os municípios seguirem o que estabelece a PNRS
é o consorciamento público, previsto na Lei nº 11.107/2005, que
permite a associação intermunicipal. No entanto, este dispositivo legal,
que pode ser um caminho para a solução de vários problemas que
atinge os municípios só agora começa a ter forte impulso na esfera
local. Nessa pesquisa procuramos direcionar o foco ao que é previsto
nos dispositivos legais e analisar os dados disponíveis referentes aos

municípios goianos.
No primeiro momento abordaremos o tópico sobre os lixões, a
PNRS e os aterros, fazendo breves considerações sobre o lixo e os
problemas advindos pelo seu descarte inadequado. Ainda nesse ponto
traçaremos um esboço da PNRS e abordaremos alguns dos seus
principais conceitos, que são objetos desse estudo. Em seguida
passaremos a descrever os aspectos metodológicos, procurando
demonstrar cada passo que foi seguido. Feito isso, nos deteremos no
tópico da análise dos dados, interpretando gráficos e quadro. Em
seguida, faremos nossas considerações finais e encerraremos o
trabalho com a bibliografia utilizada.

2 Os lixões, a PNRS e os aterros: marco legal e
considerações teóricas
O que fazer com o lixo tem sido um problema constante.
Incomoda a todos, mas parece que ainda está longe de ser resolvido.
Lixo é descarte, é aquilo que foi usado ou utilizado e para muitos é
aquilo que “não nos serve mais”. A Figura 1 traz informações
importantes que mostram a dimensão do problema causado pelo
depósito inadequado do lixo, seja em lotes baldios ou em lixões.
Figura 1 - Quadro de doenças e formas de contaminação pelo
depósito irregular do lixo.
O Lixo e as Doenças
Vetores

Formas de transmissão

Enfermidades

Rato e
pulga

Mordida, urina, fezes e picada

Leptospirose, Peste Bubônica, Tifo Murino

Mosca

Asas, patas, corpo, fezes e
saliva

Febre Tifoide, Cólera, Amebíase, Giardíase, Ascaridíase

Mosquito Picada

Malária, Febre Amarela, Dengue, Leishmaniose

Barata

Asas, patas, corpo e fezes

Febre Tifoide, Cólera, Giardíase

Gado e
Porco

Ingestão de carne contaminada

Teníase, Cisticercose

Cão e
Gato

Urina e fezes

Toxoplasmose

Efeitos da contaminação por metais pesados nos seres humanos
Metal
pesado

Onde é encontrado

Produtos farmacêuticos,
lâmpadas fluorescentes, pilhas,
Mercúrio
baterias, fungicidas e
termômetros

Efeitos

Distúrbios renais, lesões neurológicas, efeitos mutagênicos,
alterações do metabolismo, deficiência nos órgãos sensoriais,
irritabilidade, insônia, problemas renais, cegueira, surdez, morte

Cádmio

Baterias e pilhas, plásticos,
pigmentos, papéis

Dores reumáticas, distúrbios metabólicos, osteoporose e disfunção
renal

Chumbo

Tintas, impermeabilizantes,
cerâmica, vidro, inseticidas,
baterias

Perda de memória, dor de cabeça, anemia, paralisia

Fonte: FUNASA, IPT e Cempre.1

Infelizmente, muitos de nós temos o costume de não dar
destinação correta ao lixo. Seu descarte de forma irregular causa vários
problemas, principalmente relacionados à saúde. Como exemplo,
podemos citar os surtos de dengue, chikungunya, zika, malária e febre
amarela que ocorre anualmente em várias regiões do país. O simples
descarte do lixo a céu aberto traz vários outros problemas graves, pois
polui terra, água e ar causando inúmeras doenças por várias formas de
contaminação e transmissão.
Parte disso se deve à ausência de uma prática eficiente de coleta
do lixo, que impeça a população de depositar em lotes baldios ou em
locais inadequados o lixo produzido. Além de não coletar
adequadamente o lixo urbano, o depósito inadequado por parte do
poder público também causa outros transtornos.
Na Figura 2 e na Figura 3 procuramos demonstrar com dados o
quanto é prejudicial para a sociedade a falta de saneamento básico e
consequentemente o tratamento do lixo. São vários casos de óbitos e
ocorrências de doenças que são comuns a ambientes insalubres.
Infelizmente, essa é a realidade em vários municípios goianos, doenças
medievais nos dias atuais.
Figura 2
Tabela - 1 - Número de Óbitos - Goiás, 2001 - 2015

Ano

Por Doença de Chagas

Por Diarreia e Gastroenterite de origem infecciosa presumível

2001

845

91

2002

815

97

2003

807

81

2004

797

87

2005

688

86

2006

704

95

2007

673

65

2008

721

71

2009

712

55

2010

754

69

2011

729

72

2012

751

83

2013

765

78

2014

712

84

2015

748

86

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Sala de Apoio à Gestão Estratégica –
SAGE/MS

Figura 3

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Sala de Apoio à Gestão Estratégica –
SAGE/MS

Diante disso, indagações sobre o que fazer com o lixo e com os
lixões tornaram-se recorrentes e o tema, que já vinha sendo discutido a
aproximadamente duas décadas, entrou na agenda governamental.
Uma agenda é uma lista de questões ou problemas aos
quais agentes governamentais e outros membros na
comunidade de política pública estão atentando em certo
momento. A definição de agenda implica determinado
governo reconhecer que um problema é uma questão
“pública” digna de sua atenção (e não simplesmente uma
questão que afeta apenas algumas pessoas, ou uma
“condição” de segundo plano sobre a qual ele não pode
fazer muita coisa e que, por isso, pode ser deixada de

lado). (WU, Xu. et al, 2014, p. 30)
Dessa forma, em 2010 foi sancionada a Lei nº 12.305, que instituiu
a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), um dos marcos legais
mais importantes sobre o assunto no país referente a questão
ambiental. Portanto, do debate em torno do que fazer com o lixo e com
os lixões surgiu uma das leis mais avançadas sobre o assunto. Apesar
de parecer que só agora estamos despertando para esse problema, o
assunto vinha sendo tratado pelo legislativo federal desde 1989.
Em agosto de 2010, o Congresso Nacional aprovou a Lei
12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS). Foi uma longa discussão, que começou
em 1989, com o Projeto de Lei do Senado (PLS) 354, do
ex-senador Francisco Rollemberg. Foram mais de 20 anos
de espera, mas, pelo menos, o processo deu origem a um
texto considerado excelente pelos especialistas. (BRASIL,
2014, p. 14)
Entendemos ser a PNRS uma lei sofisticada demais para um país
periférico como o Brasil. Apesar de ser fruto de duas décadas de
debates, percebe-se que sua efetivação é mais complexa do que se
imagina. É uma lei densa, recheada de conceitos avançados para a
realidade nacional e que talvez por isso seja tão difícil de ser
cumprida. Em seu artigo primeiro estão conceitos que são caros à
população, bem como aos agentes públicos da maioria dos municípios
brasileiros.
Art. 1º Esta Lei institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e
instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à
gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos
(grifo nosso), incluídos os perigosos, às responsabilidades
dos geradores e do poder público e aos instrumentos
econômicos aplicáveis. (BRASIL, 2010)
Imaginamos que um dos motivos para a dificuldade de

implementação da PNRS seja a complexidade do assunto e a ausência
de formação, ou seja, carência/deficiência de uma política educacional
voltada para a questão ambiental. Isso pode estar relacionado ao fato
de que “as consequências sociais e ambientais frequentemente levam
um longo tempo para se materializar, enquanto que os criadores de
políticas têm tipicamente horizontes de tempo de curto prazo” (WU,
Xu. et al, 2014, p. 142). Dizemos isso porque acreditamos que no
passado não muito distante não houve a preocupação com a
preservação do meio ambiente, e que talvez por isso hoje não
tenhamos boas práticas coletivas na sociedade no que se refere ao
assunto. Cabe aqui abordarmos um conceito que entendemos ser um
dos mais importantes na PNRS para elucidarmos melhor o que
dizemos. Trata-se do conceito da responsabilidade compartilhada.
A PNRS em seu artigo terceiro define a responsabilidade
compartilhada da seguinte forma:
XVII - responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida
dos produtos: conjunto de atribuições individualizadas e
encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e
comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos
resíduos sólidos (grifo nosso), para minimizar o volume de
resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir
os impactos causados à saúde humana e à qualidade
ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos
termos desta Lei; (BRASIL, 2010)
Pelo que diz a lei, o cidadão agora fica responsável pela
disposição correta do lixo que produz e é obrigado a refletir sobre seu
papel como consumidor. Dificilmente isso ocorrerá. Gerações
anteriores não semearam nas atuais a importância desses assuntos.
Dar bons frutos, ou seja, ter a cultura de preservar o meio ambiente,
selecionar o lixo, evitar o consumo excessivo de água etc., são hábitos
que não fazem parte do cotidiano da maioria da população. Aqui não
podemos afirmar, mas provavelmente na fase inicial, na formulação da
PNRS faltou levar em consideração a possibilidade de integrá-la a uma

política educacional, permitindo incorrermos nos mesmos erros de
gerações anteriores. Outra possibilidade pode ter sido desconsiderar o
papel dos stakeholders não levando em conta o papel dos vários atores.
A responsabilidade compartilhada é um conceito denso e não será fácil
colocá-lo em prática. Aqui e ali começam a surgir boas práticas em
relação ao meio ambiente e à preservação. Não podemos generalizar e
afirmar que em décadas passadas não havia essa preocupação,
queremos dizer que se hoje já é difícil, antigamente deveria ser ainda
mais.
Portanto, acreditamos que nas condições atuais, a PNRS, isolada,
dissociada, setorializada, segmentada de outra(s) política(s) pública(s)
continuará enfrentando grandes dificuldades para ser implementada.
A sociedade desprovida de hábito e cultura de preservação ambiental,
onde o simples ato de separar o lixo, para que ele possa ser coletado,
não é prática comum, dificilmente absorverá a lei. Oito anos já se
passaram desde a que PNRS foi sancionada e até hoje a metade dos
municípios brasileiros não possui aterros. Na Figura 4 procuramos
demonstrar um pouco do que vem a ser a PNRS. Nosso objetivo com o
fluxograma abaixo é evidenciar que a PNRS possui muitos planos.
Colocá-los em prática é quem tem sido o grande problema.
Figura 4 – Fluxograma planos previsto na PNRS

Fonte: Elaboração própria, com base na Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº
12.305/2010)

Dito isto, passaremos aos dois pontos da PNRS relacionados a
esse trabalho e que têm sido um “calo no pé” dos gestores municipais:
os lixões e os aterros, e a conversão ou a metamorfose do primeiro no
segundo. Como já tratamos da questão do lixo anteriormente, faremos
aqui uma breve análise sobre os lixões.
O lixão é a forma inadequada de dispor os resíduos sólidos
urbanos sobre o solo, sem nenhuma impermeabilização,
sem sistema de drenagem de lixiviados e de gases e sem
cobertura diária do lixo, causando impactos à saúde
pública e ao meio ambiente. É comum encontrar nos lixões
vetores de doenças e outros animais. Nesses locais
também é frequente a presença de pessoas excluídas
socioeconomicamente, inclusive idosos e crianças,
trabalhando como catadores, em condições precárias e
insalubres. (ELK, 2007, p. 25)
Analisando de outra forma, o lixão nos diz muita coisa. Uma das

maneiras de saber se há lixão em determinada localidade é pela
presença de urubus, geralmente nas entradas e saídas dos núcleos
urbanos.
A ausência dessas aves não deixa de ser um indicador da
deficiência ou eficiência do serviço de limpeza urbana e
gerenciamento do lixo (gerenciamento de resíduos sólidos) produzido
pela população local. Por outro lado, a presença de tais aves pode ser
um indicador que o lixo urbano está sendo tratado, ou então
simplesmente encoberto, sem ter seguido todo o processo previsto na
PNRS.
Isso pode ocorrer porque muitos gestores municipais, tentando se
livrar das atuações dos órgãos de controle no que se refere à
erradicação dos lixões, queimam as etapas e enterram o lixo, dizendo
que não há mais lixão. Como veremos mais a frente, muitos
municípios ainda não possuem o Plano de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos – PGIS. Para demonstrar melhor o que queremos
dizer, na Figura 5 mostramos como o lixo deve ser tratado. É apenas
um esboço, portanto, sem detalhar profundamente cada passo do
processo de gerenciamento do lixo.
Como demonstrado na Figura 5, o aterro é um dos caminhos que
o lixo deve seguir. Conseguir fazer com que o lixo siga esses caminhos
é o grande desafio da PNRS. Reafirmamos aquilo que dissemos
anteriormente, que a falta de educação ambiental em anos (talvez
décadas) anteriores reflete negativamente no momento atual.
Acreditamos que parcela pequena da população está familiarizada
com os termos e nomenclaturas referentes ao assunto. Talvez a palavra
reciclagem seja a comumente mais pronunciada. O termo coleta
seletiva é outro que aos poucos começa a fazer parte do vocabulário da
população, porém, ainda está distante de ser de conhecimento de
todos ou pelo menos da maioria. Em matéria publicada em 2016 por
uma revista de circulação nacional há a informação de que 85% dos
brasileiros não têm acesso à coleta seletiva.
Isso demonstra o quanto a situação é complexa, já que a coleta seletiva
é um dos itens da lei que está em vigor desde 2010.
Figura 5 – O caminho do lixo

Fonte: BRASIL, 2014.

Em relação ao termo aterro, imaginamos que ainda está longe de
ser de conhecimento da maioria. Nesse ponto, vale ressaltar que há
dois tipos de aterros no Brasil, o sanitário e o controlado. Esse detalhe
talvez seja de conhecimento de um seleto grupo de pessoas, que são
aquelas que lidam diretamente com o assunto. Abaixo temos as duas
definições, sendo que aterro sanitário é:
Espécie de depósito no qual são descartados resíduos
sólidos, prioritariamente materiais não recicláveis. Devem
estar fora de áreas de influência direta em manancial de
abastecimento público, distante 200 metros de rios,
nascentes e demais corpos hídricos, a 1.500 metros de

núcleos populacionais e 300 metros de residências
isoladas. Além disso, precisam de sistema de
impermeabilização, cobertura diária dos resíduos, projeção
de vida útil superior a 15 anos, sistema de monitoramento
de águas subterrâneas do tamanho do empreendimento e
tratamento de chorume. No Brasil, é o sistema mais
adequado, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente.
(CETESB, 2017)
Já o aterro controlado é:
Local onde os resíduos são dispostos com algum tipo de
controle, mas ainda assim contra as normas ambientais
brasileiras. Geralmente, têm o mínimo de gestão
ambiental, como isolamento, acesso restrito, cobertura dos
resíduos com terra e controle de entrada de resíduos, mas
não atendem às recomendações da Política Nacional de
Resíduos Sólidos. (CETESB, 2017)
Esclarecidos esses pontos, nos resta tratarmos dos resíduos
sólidos. Aqui utilizaremos a definição que está no artigo terceiro da
PNRS.
Art. 3º - XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto
ou bem descartado resultante de atividades humanas em
sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe
proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados
sólido ou semissólido, bem como gases contidos em
recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável
o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em
corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou
economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia
disponível; (BRASIL, 2010)
Em síntese, resíduo sólido, comumente chamado de lixo é aquilo
que pode ser tratado, mas que pode gerar rejeitos. Os profissionais que

trabalham com a gestão de resíduos sólidos procuram seguir uma
hierarquia que leva em consideração aspectos ambientais, sociais,
gerenciais e financeiros. Chamada de “Quatro Rs” – reduzir, reutilizar,
reciclar e recuperar – são procedimentos que deveriam ser seguidos
antes de o lixo ir para o aterro ou para a incineração. O objetivo é
diminuir ao máximo a quantidade de rejeitos levados a aterros
sanitários.

3 Aspectos metodológicos
A elaboração deste estudo foi exclusivamente por trabalho de
gabinete. Num primeiro momento buscamos ter acesso aos
dispositivos legais. A leitura e compreensão da Lei nº 12.305/2010 foi o
primeiro procedimento adotado.
Após isso, acessamos o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, mas
não chegamos a utilizá-lo. Também não utilizamos dados dos órgãos
estaduais, nos restringindo a trabalhar apenas com dados de órgão
federais.
Em seguida, passamos para a coleta de dados. Nessa fase
procuramos coletar dados referentes em sites dos órgãos federais e
estaduais. Tentamos trabalhar com dados do Sistema Nacional de
Informações de Gestão de Resíduos Sólidos – SINIR, do Ministério do
Meio Ambiente, mas a página desse sistema é alimentada pelos dados
do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS, do
Ministério das Cidades. Dessa forma, utilizamos os dados do SNIS.
Após a coleta, passamos para a tabulação e confecção de gráficos,
que permitiram uma melhor compreensão do assunto em análise. A
fase seguinte foi a de procurar em periódicos e revistas especializadas
assuntos que pudessem contribuir para melhor compreensão do tema.
Por fim, de posse de todo o material pesquisado, dos dados coletados e
transformados em gráficos, quadros, tabelas e fluxogramas, fizemos a
redação do estudo em questão.

4 Análise dos dados
Os dados do Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos
Resíduos Sólidos – SINIR referente ao ano de 2016 mostram que no

Brasil os municípios das regiões Sul e Sudeste são os que mais
conseguiram avançar na substituição de lixões por aterros, conforme
demonstra a Figura 6.
Das 27 unidades federativas, em apenas três delas a totalidade de
municípios conseguiu esse feito – São Paulo, Santa Catarina e Rio
Grande de Sul. Dos três estados da região Sul, apenas o Paraná, com
81,5% dos seus municípios ainda não atingiu a totalidade dos seus
municípios.
Entre os estados da região Sudeste apenas São Paulo conseguiu
chegar aos 100%, seguido por Rio de Janeiro (76,1%), Espírito Santo
(74,4%) e Minas Gerais (51%). Portanto, sete estados conseguiram
ultrapassar a marca de 50% dos seus municípios com aterros e
consequentemente contribuir para fazer com que média nacional
tenha ficado praticamente nesse patamar, ou seja, 48,4%.
Figura 6

Entre os estados das demais regiões, Pernambuco (31,9%) é o que
aprece com o melhor desempenho, seguido por Mato Grosso do Sul
(27,8%), Bahia (23%), Mato Grosso (21,3%) e Rondônia (21%). Dessa
forma, 12 unidades federativas – menos da metade – estão acima dos
20% dos seus municípios com aterros ao invés de lixão. O estado de
Goiás (17,1%) aparece na décima quarta posição no ranking nacional,
ficando atrás de Sergipe (17,3%) e praticamente como o mesmo

percentual do Tocantins (17%). O bloco restante é composto pelas
unidades federativas que estão abaixo dos 10% de seus municípios
com aterros, ou seja, estados das regiões Norte e Nordeste mais o DF.
Cabe ressaltar que os dados dos SNIS apresentam municípios com
aterros. Isso não significa que não haja lixões nos municípios onde há
aterro. Pelo menos era o que se deveria esperar.
Porém a realidade tem sido outra. Em matéria de 01/11/2016,
mesmo ano dos dados coletados do SNIS, um jornal de circulação
nacional trouxe a seguinte informação: Estudo aponta que lixões
permanecem em 25% das cidades de SP avaliadas.
Outra informação importante na mesma matéria é que somente
51,5 % dos municípios avaliados já implantaram uma Plano de Gestão
integrada de Resíduos Sólidos.2 A Figura 7 nos mostra os municípios
goianos que afirmam ter aterros. Ou seja, dos 246 municípios goianos,
41 (cerca de 17%) diz possuir aterro.
Figura 7
Municípios com aterros – Goiás, 2016

Abadia de Goiás
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Fonte: SNIS, 2016. Elaboração própria a partir dos dados do Sistema Nacional de
Informações sobre Saneamento

Essa informação é interessante quando comparada com os dados
da terceira coluna da Figura 7, que apresenta 69 municípios (28%) com
o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Significa que um
percentual de 10% a mais do número de municípios que tem aterro
possui o PGIS, ou seja, há mais planos que aterros. Quando esses
planos saírem do papel, convertendo-se em aterros, Goiás terá um
aumento significativo.
Outra informação interessante que temos no Gráfico 3 da Figura 8
é sobre o consorciamento entre os municípios. Dos 246 municípios, 31
(12%) já se consorciaram e outros 25 (10%) estão com consórcio em
fase de elaboração.
Figura 8

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Sala de Apoio acional de Informações sobre
Saneamento – SNIS

O consórcio intermunicipal é uma forma de gestão compartilhada
do território, prevista no normativo jurídico nacional pela Lei nº
11.107/2005 e poderia ser um importante mecanismo para atender o
que estabelece a PNRS. Porém, dos consórcios em Goiás que constam
nos dados do SNIS, apenas dois informam que a modalidade ou tipo
de serviços prestados estão relacionados a resíduos sólidos. O

Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos e das Águas
Pluviais da Região Integrada do Distrito Federal e Goiás – CORSAP –
DF/GO3 declara que faz manejo de resíduos sólidos e manejo de águas
fluviais e o Consórcio Intermunicipal de Gestão Associada de Serviços
Públicos4 informa que sua finalidade é aterro sanitário.

5 Considerações finais
Este estudo buscou analisar um dos itens da PNRS em Goiás.
Tentamos analisar a questão da eliminação dos lixões e implementação
dos aterros utilizando os dados mais recentes disponibilizados pelo
SNIS, vinculado ao Ministério das Cidades. Não chegamos a analisar o
Plano Estadual de Resíduos Sólidos e os dados dos órgãos estaduais,
optando por trabalhar com dados de órgãos federais. Portanto, numa
pesquisa mais ampla e a análise de dados dos órgãos estaduais em
contraposição aos dados do SNIS seria interessante. O que pudemos
verificar nesse breve estudo foi a complexidade do problema.
Procurando analisar apenas um dos itens da PNRS, vimos que ainda
há muita coisa a ser feita. Em Goiás, os municípios ainda enfrentam
dificuldades para se adequar à lei. Com os órgãos de controle no
calcanhar dos gestores para seguir a lei, percebe-se que alguns com
muito custo conseguem se adequar, outros fingem cumprir a lei,
simplesmente enterrando lixo e não tratando e aterrando os resíduos
sólidos, e outros buscando amparo e proteção no movimento
municipalista nacional, que por sua vez pressiona o Congresso
Nacional.
Dessa forma, com base nos dados e nas informações pesquisadas,
concluímos que nos municípios goianos a gestão de resíduos sólidos
ainda é deficiente. Uma indagação que talvez possa ser respondida em
pesquisas futuras é se o governo estadual está fazendo sua parte no
que se refere ao cumprimento da PNRS, ajudando e incentivando os
municípios conforme prevê o PERS.
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