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Os governos estão descobrindo que 
as redes sociais podem ser grandes 
aliadas na realização de uma gestão mais 
eficiente e participativa. Porém, muitos 
ainda não sabem como entrar nelas 
sem se enredar.  Veja como proceder na 
matéria especial desta edição.    

w	 Redes	sociais	são	ambientes	para	quem	tem	opinião.	Dê	a	sua!	Vote	na	nossa	enquete	e	eleja	a	seção	
da	Capital	Público	que	você	acha	mais	interessante.

w	 Conteúdo	exclusivo:	na	versão	online	da	Capital	Público,	você	confere	textos	como	a	obra	“Projeto	
Edital	Eficiente:	uma	experiência	para	otimizar	a	análise	 jurídica	de	minutas	nas	 licitações”,	dos	
advogados	Ronny	Charles	Lopes	de	Torres	e	Ana	Roberta	Santos	de	Oliveira,	realizada	recentemente	
no	Núcleo	de	Assessoramento	Jurídico	da	AGU,	em	Recife	(PE).
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editorial

Governar	é	preciso...

Prof. Eliacir Santos de Almeida
Presidente da Esafi e fundador da Capital Público

As mudanças introduzidas no serviço público caminham a passos 

largos rumo à sua modernização e à celeridade de ações e processos. 

Essas mudanças são, muitas vezes, acompanhadas pela inclusão de 

novos procedimentos nas rotinas de trabalho, a maioria destes “importados” 

da administração privada. Cumprimento de metas, participação em resulta-

dos e premiações têm sido, frequentemente, utilizados como motivadores 

para o aumento da produtividade dos servidores. Invariavelmente, novos 

procedimentos e benefícios trazem, em geral, novos problemas.

 Um desses, comumente atribuído à cobrança por melhores resultados, 

é o assédio moral que ocorre quando os servidores são expostos a situações 

constrangedoras (por vezes, humilhantes), repetitivas e prolongadas, durante 

a jornada de trabalho e no exercício das suas funções. Nesta edição, teremos 

uma matéria esclarecedora sobre esse tema polêmico trazido pelos tempos 

modernos e, infelizmente, corriqueiro na administração pública brasileira.

 Outro tema em alta, trazido pelo crescimento avassalador da inter-

net, é o das redes sociais. Fenômeno mundial, essas ferramentas já estão 

sendo utilizadas por vários gestores públicos para estreitar a comunicação 

entre órgãos e sociedade, garantir mais transparência, instantaneidade e 

agilidade a todos os processos e informações. Enfim, está se tornando uma 

nova maneira de governar. Analistas em Tecnologia da Informação apostam 

todas as suas fichas na convergência digital e no crescimento exponencial 

das redes. Até onde isso irá? Para tentar responder a essa pergunta, a Capital 

Público conversou com diversos especialistas. Ficou curioso? Então,  confira 

a  nossa matéria especial sobre o tema!

 Aproveite a edição deste mês e tenha uma ótima leitura!



ca
pi
ta
lp
ub
lic
o.
co
m
.b
r

Fo
to

: L
eo

na
rd

o 
Ca

pp
a

8 abril de 2011 capitalpublico.com.br

espaço do leitor

Somente com a sua 
participação fazemos 
uma revista cada 
vez mais dinâmica, 
interessante e 
informativa. Este 
espaço existe 
para receber seus 
comentários e 
sugestões. Portanto, 
tome posse!

Recebi	um	exemplar	da	
revista	Capital	Público.	Nesta	
oportunidade,	cumprimento		
todo	o	Conselho	Editorial	
pela	qualidade	dos	artigos	
enfocados.

Luiz durão – deputado estadual – 
4º secretário da assembleia Legislativa 
do espírito santo

Fiz	uma	leitura	acurada	da	
revista	e	a	minha	avaliação	é	
muito	positiva.	Há	assuntos	
de	interesse	geral	do	
funcionalismo.	Como	sugestão,	
alguns	assuntos	polêmicos	
poderiam	ser	analisados	e	
enfocados	voltados	para	a	
prática,	como	no	meu	caso,	
que	ministro	cursos	de	folha	
de	pagamento.

sebastião Luz de Brito – 
servidor da Prefeitura de são Paulo, 
atualmente cedido para o tribunal de 
contas do município; atua na área de 
homologação de aposentadoria e pensão 
e é professor da escola de administração 
e treinamento (esafi).

CoNFIrA 

oS úlTIMoS 

CoMENTárIoS 

SobrE A CAPITAl 

PúblICo

Fale com a gente! 
Envie seus comentários para:
redacao@capitalpublico.com.br

TOME POSSE!

Belíssima	a	matéria	
da	repórter	Priscilla	
Bittencourt	na	última	
edição	da	Capital	
Público:	“Fácil	como	
nenhum,	perigoso	
como	todos”.	Ficou	
muito	completa.	
O	palpitante	tema	
(crédito	consignado)	
raramente	é	abordado	
pela	imprensa,	o	que	
dificulta	solucionar	o	
problema.	Tenho	visto	
a	preocupação	não	
só	do	setor	público,	
como	também	nos	
departamentos	de	
Recursos	Humanos	
das	empresas,	em	
conceder	empréstimos	
consignados.	Bela	
matéria.	Sugiro	que	
continuem	abordando	
assuntos	de	finanças	
pessoais.	Parabéns.	

Luiz roberto calado – 
vice-presidente do instituto 
Brasileiro de executivos de 
Finanças de são Paulo (ibef/sP) 

Gostaria de 
parabenizar os 

editores da revista 
Capital Público 

pela qualidade do 
trabalho realizado. 

A publicação 
é agradável e 

convidativa à leitura 
e as matérias, bem 

como o projeto 
gráfico, possuem 

indiscutível qualidade 
técnica e teor 

informativo.

Mônica Pereira dos santos – 
professora adjunta do 

departamento de Fundamentos 
da educação, pesquisadora do 

Programa de Pós-graduação 
em educação, coordenadora 
do Laboratório de Pesquisa, 

estudos e apoio à Participação 
e à diversidade em educação da 

universidade Federal do rio de 
Janeiro (LaPeade – uFrJ)





“O tamanho de minha missão é diretamente proporcional à grandeza do INSS“

Por Marcia Rodrigues

entrevista > Mauro Luciano Hauschild papo capital

valorizar os
servidores e atender 
bem ao cidadão

Matemática e Direito. Talvez a formação nessas duas áreas seja o que explica a capacidade do gaúcho 

Mauro Hauschild de unir competência gerencial e sensibilidade para as questões jurídicas. Para o atual 

presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a objetividade de prazos, metas e indicadores 

– números, enfim – é tão fácil de lidar quanto a abrangência de leis, decretos e portarias. Nascido em bom retiro do 

Sul (rS), Mauro luciano Hauschild construiu uma sólida carreira pública, iniciada como procurador federal e membro 

da Advocacia-Geral da União (AGU). Sua experiência profissional inclui a participação em momentos importantes da 

administração pública, como no Projeto de Modernização da Previdência Social. o INSS, aliás, é seu velho conhecido: o 

advogado já atuou junto à Procuradoria Federal Especializada do INSS em lajeado (rS), e ainda como procurador regio-

nal junto ao INSS em Porto Alegre e no Distrito Federal. Especialista em Direito Constitucional pelo Instituto brasiliense 

de Direito Público (IDP), bacharel em Direito pelo Centro Universitário ritter dos reis e licenciado em Matemática pela 

Universidade Federal do rio Grande do Sul (UFrGS), na área de gestão, o presidente do INSS é certificado no programa 

de pós-graduação APG-Amana-Key, voltado para a formação de gestores e executivos. Mauro também já exerceu o 

magistério, ministrando aulas de Matemática, foi diretor da Escola da Advocacia Geral da União e também fez parte do 

corpo editorial da revista da AGU. Antes de assumir a presidência do INSS, estava cedido ao Supremo Tribunal Federal 

(STF), onde era chefe de gabinete do ministro Dias Toffoli. o Papo Capital deste mês é com ele. Confira. 

10 abril de 2011 capitalpublico.com.br
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“

Mesmo antes 
da posse 

identificamos que 
a perícia médica 
era um foco de 

queixas dos 
segurados. daí a 

ideia de realização 
de um fórum para 

a discussão do 
modelo e busca de 
novas propostas

“

11abril de 2011capitalpublico.com.br

O senhor tem afirmado que deseja 
dar continuidade à modernização 
do INSS e, em especial, à valoriza-
ção dos colaboradores. Como isso 
será feito? 

Há muitos fatores que são im-
portantes em termos de valori-
zação dos servidores. Uma das 
principais ações é o investimento 
na qualificação e aperfeiçoamento 
profissional. Nesse sentido, já 
aprovamos o ato que normati-
za o pagamento de horas-aulas 
aos servidores que atuam como 
professores nos programas de ca-
pacitação da Instituição. Estamos 
estudando, ainda, a regulamen-
tação da gratificação por quali-
ficação. Além disso, precisamos 
garantir melhores condições de 
trabalho, investindo na estrutura 
física das unidades, na moderni-
zação dos nossos sistemas e no 
parque tecnológico. Também é 
necessário realizar um diagnósti-

co sobre as principais demandas 
administrativas dos servidores. 

O que o cidadão pode esperar em 
seu mandato na melhoria do trato 
com os servidores e com a popu-
lação, assim como no combate à 
corrupção e ao comportamento 
antiético na autarquia?
  
Inicialmente, é necessário dizer 
que eventuais desvios de conduta 
envolvendo servidores são raras 
exceções. A maioria absoluta é de 
profissionais qualificados, mo-
vidos pela retidão ética e com-
prometidos com os princípios da 
administração pública. Dito isso, 
tenho afirmado que o tamanho 
de minha missão é diretamente 
proporcional à grandeza do INSS 
e ressaltado que os últimos anos 
foram marcados por grandes 
conquistas, especialmente na 
melhoria do atendimento prestado 
à população, fruto do trabalho 
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“
É importante que 

todo cidadão 
brasileiro que 
saiba de um 
pagamento 
indevido de 
benefício 
informe à 

Previdência, pela 
ouvidoria, para 
que possamos 

estancar a 
irregularidade

“

papo capital
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Em seu discurso de posse, o se-
nhor afirmou que seria incansável 
na luta contra a corrupção e os 
desvios éticos e de conduta. Como 
pretende punir esses desvios de 
conduta?
  
Esse assunto é uma das principais 
medidas que devem ser perse-
guidas pelos gestores públicos. 
Há dois focos nesse sentido. 
Um deles é o preventivo, que se 
realiza por meio de capacitações 
e abordagens transversais no que 
se refere ao comportamento do 
servidor – envolvendo, inclusive, 
direitos e deveres. Já o outro foco 
é a responsabilização propriamen-
te dita, que se realiza por meio da 
apuração das áreas de auditoria 
e corregedoria do INSS. Todavia, 
a apuração de qualquer desvio 
requer o investimento em siste-
mas de monitoramento de pontos 
vulneráveis, como o controle de 
acesso, e promoção de altera-
ções em normativos e sistemas 
para minimizar as ocorrências 
de investidas de fraude contra o 
Instituto.

A Federação Nacional dos Sindi-
catos de Trabalhadores em Saúde, 
Trabalho, Previdência e Assistên-
cia Social (Fenasps) tem reivindi-
cado a reestruturação de planos 
de carreiras, bem como a incorpo-
ração da Gratificação de Desempe-
nho de Atividade do Seguro Social 
(GDASS) aos vencimentos dos 
servidores. O que se pode esperar 
a respeito desse clamor?
 
Desejamos que a relação do INSS 
com as entidades representativas 
dos servidores seja pautada pela 
transparência. As agendas estarão 
sempre abertas para ouvir as rei-
vindicações, discutir e, na medida 

e da dedicação dos quase 40 mil 
servidores do Instituto. Assim, 
pretendo dar continuidade ao 
modelo de gestão implementado 
por meus antecessores e, é claro, 
continuar inovando, dia após dia. 
Os esforços estarão concentrados 
no aprimoramento dos serviços 
prestados ao cidadão – razão de 
existir do INSS –, na inclusão de 
novos contribuintes no sistema 
previdenciário e no combate às 
fraudes, além do aprimoramen-
to profissional do nosso quadro 
de servidores, como já afirmei. 
Enfim, o cidadão brasileiro pode 
esperar de nossa gestão o com-
promisso, a dedicação e o zelo 
que se deve esperar dos gesto-
res públicos conscientes da sua 
responsabilidade com o Estado e 
com a sociedade.

A utilização de métodos alterna-
tivos – a exemplo dos mutirões 
realizados pelo Poder Judiciário  – 
poderia ajudar a reduzir o número 
de processos administrativos que 
lotam o INSS, ainda sem conclu-
são?

Desde 2010, adotamos uma 
metodologia de planejamento de 
metas que envolve todos os ser-
vidores que atendem diretamente 
ao público nas agências da Previ-
dência Social até a alta adminis-
tração do INSS e do Ministério da 
Previdência Social (MPS). O foco 
é o alcance de resultados, ava-
liado por 17 indicadores, um dos 
quais monitora constantemente 
a entrada dos processos adminis-
trativos nas agências e também 
os que estão em estoque, a fim de 
evitar demora na sua conclusão. 
Para se ter uma ideia dos resulta-
dos, nos primeiros meses de 2010 
havia, mais de 30 mil processos 

represados (esperando solução) 
com mais de 75 dias. Já no final 
do ano, esse número havia sido 
reduzido para 27 mil processos. 
Em fevereiro de 2011, chegamos 
a 21,5 mil. A experiência do INSS 
revelou-se muito exitosa, tendo 
sido visitada, inclusive, por inte-
grantes do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ).
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do possível, resolver tudo que 
estiver sob a nossa alçada. Com 
relação à Gratificação de Desem-
penho por Atividade (GDASS) 
e outros assuntos relativos à 
carreira dos servidores do seguro 
social, como a gratificação por 
qualificação e a jornada de traba-
lho, serão objetos de estudo a ser 
realizado por um Grupo de Tra-
balho formado por representantes 
do MPS e INSS, além de dois re-
presentantes da Fenasps, Anasps 
e CNTSS. O GT foi resultado de 
acordo firmado entre as entida-
des, o ministro da Previdência 
Social e o presidente do INSS. É 
importante lembrar, todavia, que 
muitas reivindicações dependem 
de análises jurídicas ou de toma-
das de decisões políticas de outras 
instâncias de governo. 

Relatos de servidores alegam 
aumento no número de casos 
de assédio moral em função da 
imposição de metas, inclusive 
ocasionando afastamentos por 
licença-médica. Essa informação 
procede?
 
Sob a perspectiva do INSS não 
há estatísticas que comprovem 
tais relatos. Todavia, solicitamos 
às entidades representativas que 
apresentem seus estudos para que 
possamos apurar essas situações 
junto às mais de 1,2 mil unidades 
do INSS em todo o país. Gostaria 
de destacar, apenas, que todo o 
processo de planejamento estraté-
gico, plano de ação, indicadores e 
metas para a avaliação dos resul-
tados que refletem no pagamento 
da GDASS são resultado de uma 
pactuação realizada pelos quase 40 
mil servidores, que resultou em 
Termo de Compromisso assinado 
por todos dos gestores do INSS. 

devem desenvolver as atividades 
para as quais prestaram concurso, 
de acordo com suas atribuições 
legais. Não se pode perder de 
vista, entretanto, que no dia a dia 
do trabalho, na efetiva prestação 
do serviço público, precisamos 
nos desdobrar para melhor aten-
der ao cidadão e não inviabilizar 
a efetivação de qualquer política 
pública por mero prestígio a 
forma. Naturalmente, identificada 
alguma situação, iremos apurar 
a existência de desvio de função. 
Na eventual ocorrência de deci-
sões judiciais que entendam que 
haja alguma situação concreta de 
desvio de função, procuraremos 
adequar a realidade local à con-
formação disposta pelo judiciário.

Sabemos que a constante reavalia-
ção de todos os benefícios conce-
didos aos segurados pode ser um 
avanço no equilíbrio das contas 
da Previdência Social. Como 
isso pode ser feito e quais outras 
medidas o senhor planeja nesse 
sentido? 

Na verdade, o INSS possui ati-
vidades permanentes de controle 
para evitar o pagamento indevido 
de benefícios. Recentemente, 
publicamos portaria que estabe-
lece a prova de vida para evitar 
o pagamento de benefícios a 
segurados falecidos, pois os 
cartórios não têm sido eficientes 
na alimentação do Sistema de 
Lançamento de Óbitos (Sisob). 
Também começamos a revi-
são dos estoques de benefícios 
de aposentadoria por invalidez 
concedidos há mais de dois anos 
e que não vêm sendo revisados. 
Por outro lado, planejamos dar 
início à revisão de benefícios por 
incapacidade, concedidos judi-

O órgão possui, hoje, um meca-
nismo de avaliação semestral da 
GDASS e há Comitês Regionais 
cuja função é acompanhar tais 
processos. São instâncias que 
possuem representantes eleitos 
pela própria categoria e que conso-
lidam as situações que precisam 
ser melhoradas. O INSS define 
metas relativas aos seus processos 
rotineiros de trabalho com foco no 
resultado. Tais metas são factí-
veis e definidas conjuntamente, 
como já mencionado, entre os 
vários níveis de gestão e execu-
ção, inclusive os servidores das 
Agências da Previdência Social, e 
elaboradas a partir da discussão 
dos limites das próprias unidades. 
Além disso, o INSS tem investido 
fortemente em capacitações para 
os gestores, abordando, inclusive, 
assuntos como a postura do líder 
e o trato com sua equipe. Estamos 
ainda implantando o “Programa 
de Saúde e Qualidade de Vida no 
Trabalho”, que este ano foi inclu-
ído, também, no Plano de Ação 
do Instituto (onde as ações com 
mais visibilidade são destacadas e 
acompanhadas), e que deve estar 
concluído até 2015, devido à com-
plexidade das ações. Ele engloba 
desde o diagnóstico da qualidade 
de vida no trabalho, passando pela 
capacitação de equipes, sensibili-
zação de gestores e servidores, até 
a definição de indicadores e execu-
ção das ações propriamente ditas.

Profissionais compelidos a desem-
penhar funções não originárias de 
suas carreiras geram uma situação 
que tem motivado o ajuizamento 
de ações por desvio de função. 
Qual será sua atuação em relação 
a esse assunto? 

Acredito que todos os servidores 
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cialmente, por meio de chama-
da dos beneficiários para nova 
perícia e comunicação prévia do 
resultado ao Judiciário. Além 
disso, com a modernização dos 
sistemas e a qualificação dos 
bancos de dados, poderemos 
revisitar periodicamente os bene-
fícios e apurar eventuais irregu-
laridades. É importante que todo 
cidadão brasileiro que saiba de 
um pagamento indevido de bene-
fício informe à Previdência, pela 
Ouvidoria, para que possamos 
estancar a irregularidade.

Como o senhor pretende evitar 
que segurados do INSS paguem 
valores acima do limite adequado 
para empréstimos consignados em 
sua folha de pagamento, de forma 
a proteger o mínimo existencial 
dos aposentados?

O empréstimo consignado foi 
uma medida muito importan-
te para viabilizar o acesso ao 
crédito com condições mais 
favoráveis para os aposentados, 
garantindo juros baixos e longo 
prazo para pagamento. Preocu-
pados com abusos do sistema 
financeiro ou com uma possível 
falta de orientação dos aposenta-
dos, o Ministério da Previdência 
e o Conselho Nacional de Previ-
dência Social (CNPS) adotaram 
medidas que estabelecem limite 
máximo de juros mensais, limite 
de margem consignável e teto 
para pagamento de comissão por 
parte dos agentes financeiros. 
Além disso, foi vedada a conces-
são de consignado aos aposen-
tados por meio de telefone. A 
eventual ocorrência de violação 
a essas condições, que preju-
dique os aposentados, deve ser 
imediatamente comunicada ao 

        

“
desejamos que a 
relação do inss 

com as entidades 
representativas 
dos servidores 

seja pautada pela 
transparência. as 
agendas estarão 
sempre abertas 

para ouvir as 
reivindicações, 
discutir e, na 

medida do 
possível, resolver 
tudo que estiver 

sob a nossa alçada

“

Quando de sua posse, o senhor 
falou sobre a criação de um fórum 
internacional sobre perícia médi-
ca. Que contribuições para o INSS 
o senhor espera desse evento?  

Mesmo antes da posse identi-
ficamos que a perícia médica 
era um foco de queixas dos 
segurados. Daí a ideia de re-
alização de um fórum para a 
discussão do modelo e busca de 
novas propostas. Participando da 
reunião do CNPS ficou eviden-
te que precisávamos repensar 
o sistema. Esperamos que um 
fórum internacional nos permita 
conhecer os modelos de perí-
cia médica adotados por outros 
países e o papel do médico no 
processo de reconhecimento da 
incapacidade para o trabalho. Já 
estamos realizando estudo téc-
nico, jurídico e econômico para 
fecharmos uma nova proposta a 
ser levada para o Fórum Inter-
nacional sobre Perícia Médica, 
organizado em parceria pelo 
INSS e pela Associação Nacional 
dos Médicos Peritos (ANMP). 
O fórum será realizado no Rio 
de Janeiro, agora no final de 
abril. Essa mesma proposta será 
apresentada ao CNPS e poderá 
ser adotada pelo INSS. Além 
disso, o INSS está ampliando as 
tratativas para a concretização 
de protocolos com as socieda-
des médicas especializadas para 
estabelecer parâmetros médios 
de afastamento do trabalho em 
cada caso, visando a subsidiar as 
tomadas de decisão pelos peritos 
médicos. 

Ministério da Previdência ou ao 
INSS para que sejam adotadas 
medidas sancionatórias ao agente 
do sistema financeiro que não 
observou as normas.

gostou da entrevista? visite nosso 
portal e confira trechos exclusivos: 

www.capitalpublico.com.br.



Fo
to

: F
el

ip
e 

Sa
m

pa
io

 / 
Fo

nt
e:

 S
CO

ST
F

15abril de 2011capitalpublico.com.br

poderes em pauta

 o presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal 
Federal (STF), ministro Cezar Peluso, apresentou no dia 21 de março, no 
rio de Janeiro, uma proposta de alteração na Constituição para reduzir o 
número de recursos ao Supremo e ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
dando maior agilidade ao Judiciário. Segundo o ministro, a morosidade da 
Justiça, causada pela multiplicidade de recursos, é um problema “crônico, 
velho, persistente e relevante para a sociedade”, que precisa ser atacado 
pelo Judiciário em parceria com os demais Poderes. “É uma preocupação de 
ordem social e Constitucional”, disse. A PEC dos recursos propõe a imediata 
execução das decisões judiciais, logo após o pronunciamento dos tribunais 
de segunda instância.

 Além do processo eletrônico, plenamente instalado no Tribunal Superior 
do Trabalho (TST), e das transmissões ao vivo das sessões de julgamento 
pelo YouTube e Twitter, desde meados de fevereiro, os usuários do TST 
passaram a contar com o acesso de dispositivos móveis aos serviços 
"Notícias", "Acompanhamento Processual", "Jurisprudência" e "Pedido de 
Preferência", os mais procurados no site do órgão. Pelo Portal do TST 
(www.tst.gov.br), é possível navegar por meio de celulares com acesso à 
internet e tablets como o Ipad e o Galaxy – mais uma etapa na trajetória 
rumo à transparência e à modernidade. 

Menor morosidade da Justiça

tst chega a celulares e tablets

“A	produção	científica	brasileira	cresce	num	

ritmo	acima	da	média	mundial.	Porém,	o	

Brasil	precisa	aprimorar	a	transferência	desse	

conhecimento	para	a	indústria”	
secretário de desenvolvimento tecnológico e inovação do 

Ministério da ciência e tecnologia, ronaldo Mota, durante o 1º Laboratório de 
aprendizagem em inovação Brasil-alemanha 

Ministro cezar Peluso quer mais agilidade no Judiciário

“Sei,	por	experiência	

própria,	que	o	câncer	

tem	maior	chance	de	

cura	quando	é	tratado	

no	início.	Queremos	

que	toda	mulher	tenha	

oportunidade	de	fazer	

uma	prevenção	bem	

feita.	E	se	a	doença	

mesmo	assim	aparecer,	

queremos	que	toda	

mulher	possa	fazer	o	

melhor	tratamento	

possível,	no	tempo	certo	

e	com	qualidade”	
Presidente dilma rousseff, em entrevista ao 

programa “café com a Presidenta”, na véspera 
do lançamento do Programa de Fortalecimento 

da rede de Prevenção, diagnóstico e tratamento 
do câncer de colo do Útero e de Mama



delegação de poder gera ação de improbidade
 o Ministério Público do rio 
de Janeiro (MP-rJ) moveu ação de 
improbidade administrativa contra 
um grande escritório de advocacia 
que contratou outro, de menor porte, 
para realizar tarefas burocráticas em 
locais afastados. Contratado em 2003, 
sem licitação (devido à inexigibilidade 
por notória especialização), para 
representar a Companhia Estadual de 
águas e Esgotos (Cedae) em causas 
trabalhistas e nos Juizados Especiais, 
o escritório assinou um aditivo ao 
contrato inicial com a empresa pública 
para permitir a prestação de parte 

dos serviços na área trabalhista pelo 
correspondente. o MP levantou a 
hipótese de enriquecimento ilícito e 
subcontratação irregular depois de 
um erro, cometido pelo escritório 
subcontratado, que fez a Cedae perder 
demandas trabalhistas por não recolher 
custas judiciais dos processos. o 
deslize foi comunicado pelo Tribunal 
regional do Trabalho (TrT) do rio à 
Promotoria, que viu a transferência da 
tarefa como indevida. Para o MP, ao 
delegar trabalho e receber o dinheiro 
correspondente, a banca enriqueceu 
ilicitamente às custas do poder público.

 Decisão unânime da 2ª Turma do 
STJ autorizou o andamento de ação 
de improbidade contra uma ex-diretora 
do Conselho de recursos Ambientais 
(CrA) da bahia. o MPF requisitou 
da servidora informações sobre o 
cumprimento de Plano de recuperação 
da área Degradada por parte de certa 
empresa. A resposta foi dada mais de 
três anos depois, e somente após o 
MPF ter expedido outros sete ofícios 
reforçando o pedido. A defesa alegou 
que a demora deveu-se ao fato de a 

ignorar requisições do MP caracteriza improbidade
empresa em questão ficar a 350 km 
de Salvador, sede do CrA, argumento 
acolhido pelo Tribunal regional da 
1ª região. Mas o MPF apresentou 
recurso ao STJ, que não considerou 
o argumento “suficiente para afastar 
o elemento subjetivo doloso presente 
nas condutas externadas", ressaltando 
que, na seara ambiental, o tempo 
é primordial, pois “a potencialidade 
das condutas lesivas aumenta com 
a submissão do meio ambiente aos 
agentes degradadores". 

Marco Antonio raupp é o novo 
titular da Agência Espacial brasileira 
(AEb), em substituição a Carlos 
Ganem que presidiu a instituição 
desde março de 2008 e que retorna 
para a Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep). A posse  aconteceu 
no dia 21 de março último, com a 
presença do ministro de Ciência e 
Tecnologia, Aloizio Mercadante. o 
novo presidente da AEb é membro 
titular da Academia Internacional de 
Astronáutica (IAA) e, nos últimos 
anos, trabalhou como diretor-geral do 
Parque Tecnológico de São José dos 
Campos (SP).

Promover a troca de experiências e 
conhecimentos em prol da prestação 
de serviços públicos de qualidade, com 
foco em indicadores e metas. Esse foi 
o propósito que reuniu representantes 
de instituições de tecnologia de Minas 
Gerais, rio Grande do Sul, Amazonas, 
Paraná, Espírito Santo e Amapá, entre 
outros estados, na 83ª reunião do 
Fórum de Diretores Administrativos e 
Financeiros da Associação brasileira 
de Entidades Estaduais de Tecnologia 
da Informação e Comunicação (AbEP). 

agência espacial Brasileira 
tem novo presidente

Proderj coordena 83º Fórum da abep no rio de Janeiro
realizado entre os dias 23 e 24 de 
março na capital do rio de Janeiro, sob 
a coordenação do Centro de Tecnologia 
da Informação e Comunicação do 
Estado do rio de Janeiro (Proderj), o 
evento contou com apresentações que 
abordaram metodologias de atribuições 
de indicadores nos diferentes setores  
e processos dos órgãos públicos, bem 
como sua importância nos resultados a 
serem alcançados pelos gestores. 
o presidente do Proderj, Paulo 
Coelho, que presidiu durante três 

anos consecutivos o Conselho de 
Associados da AbEP abriu a reunião, 
ressaltando a importância deste tipo 
de encontro, para modernizar a gestão 
pública por meio do estreitamento de 
relações bem sucedidas ou de novas 
parcerias. "Tenho certeza de que as 
palestras de hoje e o convívio ao 
longo desses dois intensos dias serão 
fundamentais para fortificarmos ainda 
mais nossas relações e avançarmos na 
área de TI, que vive um momento muito 
importante", destacou Coelho.
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Marco antonio raupp discursa em sua posse 
na presidência da aeB



Lei Federal n° 12.383, de 01/03/2011 - DOU 02/03/2011
Dá nova redação ao art. 1º da Lei nº 5.851, de 07 de dezembro 
de 1972, que autoriza o Poder Executivo a instituir empresa 
pública, sob a denominação de Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa).

Decreto n° 7.446, de 01/03/2011 - DOU 01/03/2011
Estabelece, no âmbito do Poder Executivo, limites e 
procedimentos para empenho de despesas com diárias, 
passagens e locomoção no exercício de 2011.

Decreto n° 7.449, de 11/03/2011 - DOU 14/03/2011
Dá nova redação ao art. 3º do Decreto n° 7.429, de 17 de janeiro 
de 2011, para prorrogar o prazo de adaptação das estruturas 
regimentais e estatutos dos órgãos e entidades nele referidos.

Decreto n° 7.453, de 18/03/2011 - DOU 18/03/2011
Altera o Anexo ao Decreto n° 6.129, de 20 de junho de 2007, 
que dispõe sobre a vinculação das entidades integrantes da 
administração pública federal indireta.

Lei Federal n° 12.396, de 21/03/2011 - DOU 22/03/2011 - Ret. 
DOU 23/03/2011
Ratifica o Protocolo de Intenções firmado entre a União, o 
Estado do Rio de Janeiro e o município do Rio de Janeiro, com 
a finalidade de constituir consórcio público, denominado 
Autoridade Pública Olímpica (APO).

Medida Provisória nº 528, de 25/03/2011 - DOU 28/03/2011
Altera os valores constantes da tabela do Imposto sobre a 
Renda da Pessoa Física (IRPF).

Leis e decretos do 
mês em destaque

afronta à ordem administrativa
 A Corte Especial do STJ declarou que a decisão 
que ignora regra expressa em edital afronta a ordem 
administrativa. Com isso, suspendeu, em parte, a 
medida de segurança concedida a 23 candidatos 
não aprovados no curso de formação para a Polícia 
Militar do Estado do Ceará, por entender que nela 
existem riscos de grave lesão à ordem, à segurança 
e à economia públicas. Continuou suspensa também 
a decisão judicial que determinou a integração na 
carreira militar de candidatos reprovados. 

 Ter um prontuário online completo sobre a saúde dos cerca de 
570 mil servidores federais em atividade, do ingresso à aposentadoria. 
o que parece ficção está prestes a se tornar realidade pelas mãos do 
Departamento de Saúde, Previdência e benefícios do Servidor (Desap), 
órgão da SrH/MPoG. A rede vai permitir ao gestor ver todo o histórico 
do servidor e, assim, identificar as causas mais comuns de doenças, 
ajudando a formular políticas mais adequadas de saúde. A 2ª oficina 
Nacional das Unidades do Siass (Subsistema Integrado de Atenção 
à Saúde do Servidor), que aconteceu de 22 a 25 de março, em Natal 
(rN), debateu práticas de gestão, estratégias de interiorização e 
modelos de atendimento e de atenção no trabalho em equipe.

a saúde do servidor público federal em debate
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stJ sediou o lançamento do Prêmio innovare 2011

 o Instituto Innovare lançou, em março, o 8º 
Prêmio Innovare, que este ano busca ações de 
inclusão social e combate ao crime organizado. A 
ideia é identificar as inovações da Justiça brasileira 
que mostrem a eficiência, o alcance social e a 
desburocratização de processos jurídicos. Em 
dezembro serão entregues os troféus e o valor de 
r$ 50 mil para os vencedores de cada categoria, com 
exceção da “Tribunal”, que não recebe em espécie.

8º Prêmio innovare



 

em alta
a 7ª Promotoria de Justiça de cascavel (Pr) 
que ajuizou ação civil pública requerendo a 
nulidade de licitação para contratar serviços 
de limpeza pública. o MP sustenta que o edital 
apresenta irregularidades (como a ausência 
de critérios claros para julgamento das 
propostas, por exemplo) e cobra a suspensão 
do processo licitatório até o julgamento final da 
questão. o valor estimado da contratação é de 
r$ 20.935.520,88 pelo prazo de 12 meses.

os integrantes da comissão de tecnologia 
da informação e infraestrutura do conselho 
nacional de Justiça (cnJ), que preveem, para 
a primeira quinzena de abril, o lançamento do 
sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe). 
realidade na Justiça Federal da 5ª região (que 
atende a seis estados do Nordeste), o sistema 
vai substituir, definitivamente, as ações em papel, 
integrando o Judiciário brasileiro. o programa será 
apresentado a todos os presidentes de tribunais 
do país, em brasília (DF).

o tce/es pela realização do Fórum “o 
tribunal de contas e o Meio ambiente”. o 
evento resultou de decisão inédita segundo a 
qual, a partir deste ano, as auditorias realizadas 
pela corte capixaba vão levar igualmente em 
conta aspectos relacionados ao meio ambiente 
e à sustentabilidade. Auditores de alguns TCs 
(da União, de To, rJ, SP e bA) enriqueceram 
o evento com cases resultantes de auditorias 
ambientais realizadas em seus respectivos 
âmbitos de competência.

a Prefeitura de são carlos (sP), premiada 
pela Plano editorial, empresa responsável 
por publicações que são referências no 
setor de ti. A premiação anual contempla, 
em todo o país, 20 projetos de empresas e 
órgãos públicos. os prêmios reconheceram o 
esforço da prefeitura em implantar o Governo 
Eletrônico e a rede Sanca, que visa a construir 
uma de rede de transmissão de dados de 
alta velocidade (1Gbps) interligando diversos 
equipamentos públicos municipais.

Mt pode aprovar jornada de seis horas
 o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT) vai enviar à 
Assembleia legislativa projeto de lei que restabelece a jornada de 
trabalho dos servidores efetivos em seis horas diárias – revogando, 
assim, o pagamento da segunda parcela de 16,66% de acréscimo 
salarial pela contraprestação referente ao aumento de uma hora 
diária na carga horária. A suspensão foi sugerida ao tribunal pela 
Comissão Provisória de orçamento e Finanças, por recomendação 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), já que o percentual e 
o acréscimo de uma hora diária resultaram do cumprimento à 
resolução n° 88 do órgão. outro motivo foi a necessidade de 
compatibilizar a obrigação contida na resolução com a capacidade 
orçamentária do Poder Judiciário. A primeira parcela de 16,66% do 
reajuste, já concedida e paga, não será afetada.

criada a secretaria nacional de 
aviação civil da Presidência da república
 Por meio da Medida Provisória nº 527, editada pela 
presidente Dilma rousseff e publicada no DoU do dia 18 de 
março, foi criada a Secretaria de Aviação Civil, com status de 
ministério e subordinada à Presidência da república. A nova 
Secretaria absorveu o setor de aviação civil nacional, antes 
vinculado ao Ministério da Defesa. A portaria também instituiu 
o Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC) cujos recursos serão 
aplicados no desenvolvimento e fomento das infraestruturas 
aeroportuária e aeronáutica civil. De acordo com a MP, a 
Secretaria de Aviação Civil tem como estrutura básica o gabinete, 
a Secretaria-Executiva e até três secretarias. Serão criados 129 
cargos para as funções administrativas, além de 160 vagas 
temporárias e 100 efetivas para o cargo de controlador de voo.
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 A Consultoria Jurídica da União no rio Grande do Sul 
(CJU-rS), unidade da Consultoria-Geral da União, órgão da 
AGU, realizou em 23 de março, no município de rio Grande, o 
I Seminário regional de licitações, Contratos e Controle dos 
Atos Administrativos. o evento faz parte do projeto "Consultoria 
Jurídica Itinerante", que visa a interiorizar a CJU no Estado. 
Com a participação dos órgãos assessorados localizados no 
sul do Estado, foram discutidos temas como as Competências 
Institucionais da Consultoria; as atribuições da Procuradoria 
Seccional da União; Instrução Processual; Processo licitatório; 
Contratações Públicas Sustentáveis; e Contratação Direta. De 
acordo com a CGU, a iniciativa é um instrumento eficiente e 
econômico para aprimorar a capacitação dos agentes públicos na 
gestão de compras e contratos de serviços, com a finalidade de 
propiciar o melhor uso dos recursos públicos.

seminário sobre licitações e contratos no sul



 em baixa
dois administradores do Legislativo de arroio do sal (rs), 
que movimentaram recursos da câmara em conta-corrente 
de servidores e realizaram pagamentos sem documentação 
comprobatória. Além disso, pagaram subsídio acima do 
devido ao presidente do órgão. o TCE/rS condenou ambos 
a devolverem os valores e a pagarem multa por infringirem 
normas da administração financeira e orçamentária.

o vereador de Presidente Prudente (sP) e sua esposa, 
condenados pela 3ª vara Federal por prática de improbidade 
administrativa, acusados de fraude em concessão de benefícios 
do INSS, causando prejuízo de aproximadamente r$ 223 mil. Ele 
é servidor do INSS e ela, servidora pública estadual.

o prefeito de Jaguari (rs), condenado pelo tc a devolver 
r$ 19.811,30 aos cofres do município. o débito é referente 
ao pagamento do 13º salário ao prefeito e ao vice, sem base 
legal, pagamento da média de horas extras na gratificação 
natalina, sem amparo legal, e pelo prejuízo causado pelo não 
recolhimento de recuperação de passivo do Funprev. o prefeito 
ainda foi multado em r$ 1.000,00 mil por violação às normas de 
administração financeira e orçamentária no exercício de 2009.

PB, go, Mg, rn e aL, por desequilíbrio nas contas 
estaduais, ferindo a Lei de responsabilidade Fiscal e 
impedindo os novos governadores de contratar servidores ou 
conceder aumentos. Na Paraíba, o gasto com pessoal chegou 
a 58% em janeiro. Em Minas alcançou 48,61% da receita; em 
Goiás, 47,2%; no rio Grande do Norte, 48,8%; e em Alagoas, 
47,8% (registrando para 45,24% em março).
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Jurisprudência no mundo digital
 o Superior Tribunal de Justiça (STJ) vem se destacando 
no julgamento e pacificação de temas relacionados com o 
mundo virtual. Um desses é a possibilidade de dano moral pelo 
recebimento de spam (mensagens eletrônicas não autorizadas). 
o entendimento da Corte tem sido de que há a possibilidade 
de o usuário filtrar essas mensagens, não configurando seu 
recebimento um dano moral. o uso da imagem e a privacidade na 
internet também são alvos de decisões do STJ. recentemente, foi 
negado recurso do Google contra decisão do Tribunal de Justiça 
do rio de Janeiro (TJ-rJ) que, com base no Código de Defesa 
do Consumidor (CDC), decidiu que a empresa é responsável pela 
publicação de um perfil falso num sítio de relacionamento e deve 
indenizar a pessoa atingida.

A ministra Ideli Salvatti está determinada a 
eliminar as barreiras burocráticas ao crescimento 
da produção de pescado no brasil. Em visita ao 
Espírito Santo, em março, ela se reuniu com o 
governador renato Casagrande para tratar de 
convênios que viabilizem projetos de extensão e o 
terminal pesqueiro da capital, Vitória (ES), além da 
liberação do licenciamento ambiental para produção 
em cativeiro nas águas do Estado, considerada 
de extrema importância para a meta de aumento 
da produção. Ideli também entregou uma lancha 
patrulha à polícia ambiental capixaba equipada com 
tecnologia de última geração.

Ministério da Pesca aposta na 
aquicultura
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Modernidade é palavra de ordem no stJ

 Já estão abertas as inscrições para o 
Prêmio Equipe Sustentável e Edital Sustentável, 
promovido pela Secretaria de logística e Tecnologia 
da Informação do Ministério do Planejamento 
(SlTI/MPoG). o objetivo é estimular políticas 
de preservação do meio ambiente por meio de 
práticas licitatórias que levem em conta a compra 
de produtos fabricados sem agredir a natureza. 
Podem se inscrever até 30 de dezembro os órgãos 
e as entidades federais responsáveis por licitações 
e contratos da administração direta, autárquica e 
fundacional. os três melhores trabalhos recebem 
prêmios de r$ 5 mil a r$ 15 mil. Veja outras 
informações e o formulário de inscrição no site 
(cpsustentaveis.planejamento.gov.br).

Prêmio em licitações sustentáveis



casos e análises

No âmbito da Receita Tribu-
tária Nacional, órgão ligado 
ao Ministério da Economia 

do Poder Executivo federal, existe a 
carreira de fiscal de rendas. Em regra, 
seus servidores são bastante produ-
tivos e possuem excelente formação 
acadêmica.

Licença-capacitação: direito subjetivo do servidor?
 Carlos Magno é fiscal desde 2001. 
Atualmente, está lotado na Divisão de 
Análise de Recursos de Contribuintes 
do órgão. No início de fevereiro de 
2011, Carlos requereu a concessão 
de licença remunerada para capacita-
ção, por três meses, com supedâneo 
no art. 87 da Lei nº 8.112/90, após 
completar mais um quinquênio de 
efetivo exercício no cargo. O pedido 
do servidor foi alicerçado na neces-
sidade de se dedicar à elaboração de 
monografia de curso de pós-graduação 
lato sensu em Direito Constitucional, 
com ênfase nos princípios constitu-
cionais do sistema tributário nacional.
 O dirigente máximo do órgão 
deferiu o pedido, consignando a con-
veniência e a oportunidade do afas-
tamento, bem como a relevância do 
curso para a instituição. 
 No final do mês de fevereiro, Ri-
cardo Nascimento, fiscal desde 2005 e 
lotado na Divisão de Fiscalização, de 
igual modo requereu a concessão de 
licença para capacitação, pelo prazo 
de três meses, tendo em vista que 
havia preenchido o requisito de mais 
de cinco anos de efetivo exercício no 
cargo. O requerimento da licença foi 
instruído com a documentação de 
praxe, incluindo os dados do curso 
de pós-graduação em Direito Tribu-
tário, com a temática relacionada às 
garantias e preferências do crédito 
tributário.
 Nesse último caso, porém, o 
dirigente do órgão indeferiu o pedido, 
sob o fundamento de que não havia 
conveniência e oportunidade para o 
afastamento do servidor, especial-
mente pela ausência de pertinência 
do curso aos objetivos institucionais 
do órgão. O servidor Ricardo não 

Ë
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 Art. 10.  Após cada quin-
quênio de efetivo exercício, o 
servidor poderá solicitar ao di-
rigente máximo do órgão ou da 
entidade onde se encontrar em 
exercício licença remunerada, 
por até três meses, para parti-
cipar de ação de capacitação.
 § 1º  A concessão da li-
cença de que trata o caput fica 
condicionada ao planejamento 
interno da unidade organizacio-
nal, à oportunidade do afasta-
mento e à relevância do curso 
para a instituição.
 [...]
 § 4º  A licença para capa-
citação poderá ser utilizada inte-
gralmente para a elaboração de 
dissertação de mestrado ou tese 
de doutorado, cujo objeto seja 
compatível com o plano anual 
de capacitação da instituição.

 Com efeito, sob o prisma do ser-
vidor, a fruição da licença depende 
de cinco anos de efetivo exercício no 
cargo e do interesse em participar de 
curso ou atividade considerada de ca-
pacitação pelo Estado. Sob a ótica da 
Administração, deve haver interesse 
público no afastamento, que se mate-
rializa, essencialmente, pela pertinência 
da atividade de capacitação que será 
desenvolvida pelo servidor, isto é, pela 
utilidade da atividade para o poder 
público, aliada ainda à conveniência 
e oportunidade.
 Vê-se, portanto, que a discricio-
nariedade se impõe na análise do feito 
pela autoridade competente, que exer-
citará o juízo de conveniência e oportu-
nidade ao deliberar pelo afastamento 
do servidor. Por outro lado, há de se 
destacar que não há direito subjetivo 
do servidor em gozar a licença para 

capacitação. Nesse sentido, inclusive, 
é a posição do STJ1, conforme aresto a 
seguir transcrito:
 AGRAVO REGIMENTAL EM RE-
CURSO ORDINÁRIO EM MANDADO 
DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. 
INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DE 
LICENÇA REMUNERADA. AUSÊNCIA DE 
ILEGALIDADE. 
 O indeferimento do pedido de 
licença-remunerada formulado por 
servidor público, valendo-se a autori-
dade, dentro de sua esfera de atribui-
ções, de seu juízo de conveniência e 
oportunidade, e observando o interesse 
do serviço público, não se considera 
ilegal. Precedentes deste e. STJ. Agravo 
regimental desprovido.
 (AROMS 200702121728, FE-
LIX FISCHER, STJ – QUINTA TURMA, 
16/03/2009)
 Ocorre que, mesmo em se tra-
tando de ato discricionário, a Admi-
nistração não pode ser arbitrária no 
indeferimento das licenças para capa-
citação. Vale dizer, a decisão, por afetar 
a esfera de direito do administrado, 
nos termos da Lei nº 9.784/99, deve 
ser motivada. Por essa razão, a inexis-
tência ou inveracidade dos motivos 
adotados pela autoridade acarreta a 
nulidade da decisão.
 No caso sob exame, vale ressaltar, 
inicialmente, que a concessão de licen-
ça ao servidor Carlos Magno teve por 
finalidade a elaboração de monografia 
de curso de pós-graduação lato sensu. 
Embora não haja previsão específica e 
taxativa para a fruição de licença para 
participação em cursos em nível de es-
pecialização no decreto regulamentar, 
o Poder Executivo federal, por meio da 
Secretaria de Recursos Humanos do Mi-
nistério do Planejamento (SRH/MPOG), 
que detém a competência normativa 

Licença-capacitação: direito subjetivo do servidor?
concordou com a decisão, visto que 
o seu pedido era similar a tantos ou-
tros que haviam sido deferidos pela 
autoridade. Inconformado, o servidor 
procurou um advogado para estudar 
as medidas cabíveis.
 E agora, nosso especialista? A 
decisão do dirigente do órgão foi 
correta? Há solução para o caso em 
questão?
 A licença para capacitação está 
prevista no art. 87 da Lei nº 8.112/90, 
in verbis:

 Art. 87.  Após cada quin-
quênio de efetivo exercício, o 
servidor poderá, no interesse 
da Administração, afastar-se do 
exercício do cargo efetivo, com 
a respectiva remuneração, por 
até três meses, para participar 
de curso de capacitação profis-
sional. 
 Parágrafo único.  Os perí-
odos de licença de que trata o 
caput não são acumuláveis.

 A referida licença foi instituída 
pela Lei nº 9.527/97, que transformou 
a licença-prêmio, afastamento que era 
assegurado ao servidor apenas pela sua 
assiduidade ao serviço – na redação 
original da Lei nº 8.112/90 – na atual 
licença para capacitação, que tem por 
objetivo proporcionar ao servidor a 
aquisição de novos conhecimentos 
aplicáveis no exercício do seu cargo 
público. Ao passo que a licença-prêmio 
significava somente um descanso para 
o servidor, a licença para capacitação 
tem por pressuposto uma contrapar-
tida em favor do poder público, que se 
beneficia da melhor qualificação dos 
seus quadros. 
 Ato contínuo, o dispositivo le-
gal foi regulamentado pelo Decreto 
nº 5.707/06, nos seguintes termos:
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em matéria de pessoal civil do Poder 
Executivo, tem entendido pela legalida-
de da concessão do afastamento “para 
a elaboração de trabalho de conclusão 
de curso de graduação e pós-graduação 
lato sensu, desde que esses cursos este-
jam inseridos no plano de capacitação 
do órgão [...] e guarde pertinência com 
as suas diretrizes institucionais”2. Logo, 
a concessão de licença para o servidor 
Carlos Magno foi escorreita.
 Ao revés, o indeferimento do pe-
dido de Ricardo Nascimento apresenta 
indícios de irregularidades. Com efeito, 
a situação fática constante do seu caso 
hipotético é praticamente idêntica ao 
de outro servidor, em que foi autoriza-
da a licença para capacitação. Ambos 
preencheram o requisito temporal 
de cinco anos e pretendiam elaborar 
monografia de conclusão de curso de 
pós-graduação. Em exame preliminar, 
os temas escolhidos possuem pertinên-
cia com as atribuições do órgão. Assim, 
seria de se esperar decisões idênticas.
 Contudo, vislumbra-se que na 
motivação do indeferimento da licença 
do servidor Ricardo Nascimento há 
um motivo, a priori, falso, qual seja, 
a impertinência do seu curso de pós-
graduação para com as atribuições do 

órgão. Logo, pela teoria dos motivos 
determinantes, aplicável na seara admi-
nistrativista, a validade de qualquer ato 
administrativo está adstrita à existência 
e à veracidade dos motivos enunciados 
como fundamentos para a decisão da 
autoridade. Como o motivo aparenta 
ser inverídico, visto que o curso teria 
utilidade para a Administração, o ato 
que negou a concessão da licença para 
capacitação é passível de ser anulado 
pelo Judiciário.
 Portanto, ao nosso juízo, a decisão 
que negou a concessão do servidor 

deve ser anulada, por inveracidade 
dos motivos explanados na decisão. 
A Administração conferiu tratamento 
distinto a situações iguais, privilegiando 
um servidor em detrimento do outro, 
o que configura, ademais, violação ao 
princípio da isonomia e da razoabilida-
de. Embora não exista direito subjetivo 
do servidor ao gozo da licença para 
capacitação, a Administração possui 
o dever de fundamentar a sua decisão 
com motivos que guardem pertinência 
com a situação fática, sob pena de 
nulidade do ato administrativo. 

vinícius Xavier teixeira é bacharel em 
Direito pela Universidade Federal do 

Espírito Santo (Ufes), especialista lato 
sensu em Direito Público e especialista 

lato sensu em Ministério Público e 
Defesa da Ordem Jurídica. É policial 

rodoviário federal de carreira e, 
atualmente, ocupa o cargo de assessor 

de nível superior de gabinete de 
conselheiro do Tribunal de Contas do 

Estado do Espírito Santo. 

Ë

Ë

22 abril de 2011 capitalpublico.com.br

Notas
1 N a  j u r i s p r u d ê n c i a ,  v i d e  t a m b é m  o 

posicionamento do TRF da 4ª Região, na 
AC 200271100080924, Rel. Des. Valdemar 
Capeletti e AG 200704000316058, Rel. Des. 
Marga Inge Barth Tessler.

2 Nota Técnica nº 178/2009/COGES/DENOP/
SRH/MP. No mesmo sentido é a posição da 
Advocacia-Geral da União, nos termos da 
Portaria nº 1.483, de 16 de outubro de 2008.
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Humilhação, críticas exageradas e agressão verbal no local de trabalho. Essas questões não são 
novas, mas só na última década ganharam um nome: assédio moral. Segundo a Organização 
Internacional do Trabalho, 42% dos brasileiros já foram vítimas dessa prática, que começa a ser 
vista como um problema de saúde pública. No serviço público, a situação pode ser ainda pior: 
chefes assediadores podem destruir carreiras e levar o assediado a altos graus de estresse ou 
mesmo a pedir demissão, perdendo uma colocação duramente conquistada  

ASSÉDIO MORAL



Por Ana Lucia Ayub

Não são raros os casos em que 
servidores se aproveitam do 
cargo que exercem para hu-

milhar, constranger e prejudicar co-
legas de profissão. O setor público é 
um dos ambientes de trabalho onde 
o problema se apresenta de forma 
mais marcante, em razão da garantia 
da estabilidade no vínculo funcio-
nal e das mudanças de governo – e, 
consequentemente, na administração 
dos órgãos públicos. “Como o chefe 
não dispõe sobre o vínculo funcional 
do servidor, não podendo demiti-lo, 
passa a humilhá-lo e sobrecarregá-lo 
com tarefas inócuas”, explica o es-
critório paulista Wagner Advogados 
Associados. 
 Para a psicóloga e pedagoga An-
tonieta Nakamura, o assédio moral 
consiste na exposição dos trabalha-
dores a situações humilhantes cons-
tantes, verbais ou físicas, geralmente 
repetitivas ou prolongadas. “Diante 
de um ambiente repleto de críticas 
e ameaças, a desesperança acomete 
o trabalhador, o que diminui a sua 
produtividade e gera, por fim, as au-
sências ao local de trabalho ou até 
as demissões voluntárias”, afirma. 
Nakamura é pós-graduada em Meto-
dologia do Ensino Superior e doutora 
em Psicologia Social, com formação 
em Assédio e Danos Morais pela 
Universidade de Compostela (Espa-
nha). Atualmente, atua na Secretaria 
Municipal de Saúde de Canoas e na 

Faculdade de Tecnologia de Porto 
Alegre (RS).
 Em casos extremos, o assédio 
pode levar ao suicídio. “Sob a tutela 
de um chefe assediador, as pessoas 
podem adoecer ao ponto de chegar a 
quadros depressivos tão graves que o 
suicídio é, por vezes, a única saída que 
vislumbram”, afirma Nakamura. Os 
reflexos de quem sofre a humilhação 
vão desde a queda da autoestima à 
ansiedade generalizada, passando por 
sentimentos de fracasso e problemas 
de saúde.
 Entretanto, não só as humilha-
ções repetitivas configuram assédio 
moral, segundo a Wagner Advogados. 
“Em alguns casos, um único ato, 
pela sua gravidade, pode também 
caracterizá-lo”, destaca a banca pau-
lista na “Cartilha Informativa sobre 
Assédio Moral no Mundo do Traba-
lho”, produzida pelo escritório para 
orientar quem sofre com essa prática 
e cujo conteúdo está disponível no 
site www.capitalpublico.com.br. 
 Outra questão é que, muitas 
vezes, os chefes são indicados em 
decorrência dos seus laços de amizade 
ou de relações políticas e não por 
sua qualificação para o desempe-
nho da função, destaca o escritório. 
“Despreparado para o exercício da 
chefia, mas ancorado nas relações 
que garantiram a sua indicação, o 
chefe pode se tornar extremamente 
arbitrário”, afirma a cartilha.antonieta nakamura - psicóloga

As	pessoas	sob	a	
tutela	de	um	chefe	
assediador	podem	
adoecer	ao	ponto	
de	chegar	a	quadros	
depressivos	tão	
graves	que	o	suicídio	
é,	por	vezes,	a	única	
saída	que	a	vítima	
vislumbra

“

“

UMA SOMBRA NO SERVIÇO PÚBLICO
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w Tabagismo 
e consumo 
de outras 
drogas

w Alcoolismo

w Aumento do peso 
ou emagrecimento 
exagerado

w Dores de cabeça 
e tonturas

ConCeito AbstrAto, efeitos reAis
Apesar de se tratar de uma ocorrência com natureza abstrata e 
psicológica, o assédio moral pode originar consequências bem 
reais e graves para suas vítimas. Acompanhe no infográfico 
abaixo alguns desses efeitos sobre a saúde do colaborador e 
como eles podem afetar também a sua vida pessoal.

capa

Nem o Judiciário escapa

 A presidente do Sindicato dos 
Servidores da Justiça de 1ª Instância 
de Minas Gerais (Serjusmig), Sandra 
Silvestrini, avaliou que a institucio-
nalização do assédio moral é uma 
grave questão no Judiciário. Entre os 
instrumentos utilizados pelos asse-
diadores estão a avaliação de desem-
penho e o processo administrativo, 
que deveriam servir unicamente ao 
interesse público e ao bom funcio-
namento do órgão. “A carreira do 
servidor depende da avaliação de 
seu superior hierárquico, mas, se 
este for um assediador, ele utiliza o 
instrumento para prejudicá-lo. Uma 
avaliação insuficiente (menos de 70% 
dos pontos distribuídos) retira do 
servidor o direito a progressões e 
promoções”, explica. 
 Isso sem citar um agravante: 
como a avaliação de desempenho 
ainda é novidade para muitas institui-
ções, ela pode ter sido mal elaborada 
e vir carregada de questões subjeti-
vas, dando ao mau chefe tudo o que 
ele precisa para conduzir como bem 
entender sua apuração de resultados. 
Questões como “bom ou ruim” são 
extremamente relativas, por exemplo.
 Já o processo administrativo, de 
acordo com Sandra, pode acabar sendo 
utilizado com fim diverso daquele ao 
qual se destina. “Ele deveria servir 
para apurar uma eventual falta fun-
cional que, caso ficasse comprovada, 
após processo legal e ampla defesa, aí 
sim, ensejaria a punição do servidor 
faltoso. Mas há inúmeros casos em 
que os servidores sofrem processos 
administrativos por mera perseguição, 
sendo considerados culpados antes 
mesmo da fase comprobatória, com 
o fim específico de punir, e não de 
apurar”, denuncia. 
 O ex-servidor federal Inácio Vac-
chiano, 48 anos, formado em Filosofia 
e Direito, é um exemplo disso. Ele foi 
vítima de assédio moral por anos a fio 
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w Palpitações, 
dores no peito, 
pressão alta, 
tremores

w Distúrbios 
digestivos

na Justiça Federal de Campo Grande 
(MS). O “estopim” foi uma situação 
ocorrida seis anos após ter ingressa-
do no Judiciário (1988), quando um 
juiz pediu para ele pintar o pátio 
do estacionamento, caracterizando 
claro desvio de função, já que ele 
era técnico judiciário. “Recusei-me e 
ele chamou a Polícia Federal, que me 
prendeu. Fui suspenso por 30 dias e 
fui até Brasília (DF) para tentar falar 
com o ministro, já que meu emprego 
estava em jogo. O assessor dele me 
atendeu, e deu-se início a um processo 
que envolveu servidores, advogados 
e a Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB). Depois, o ministro foi até 
Campo Grande (MS) e fez o juiz me 
pedir desculpas na frente de todos, 
instruindo também que os funcio-
nários não poderiam ser impedidos 
de tirar férias, prática que ele fazia”, 
lembra Vacchiano. O resultado final 
da ação foi a aposentadoria do juiz.
 Mas o que parecia ser um final 
feliz transformou a carreira de Vac-
chiano numa carga pesada. “Comecei 
a sofrer assédio moral por anos se-
guidos, pois os assediadores estavam 
sempre relacionados à mesma figura 
ou associados a ele”, diz. Vacchiano 
respondeu a processo administrativo, 
investigaram sua vida pessoal e teve 
o sigilo bancário quebrado, sem que 
tivesse qualquer acusação de corrup-

sandra silvestrini – presidente do serjusmig

O	processo	administrativo	deveria	servir	
para	uma	eventual	falta	funcional.	Mas	
há	inúmeros	casos	no	Judiciário	em	
que	os	servidores	sofrem	processos	
administrativos	por	mera	perseguição,	
por	coerção

“

“

ção nos autos, segundo alega. “Nunca 
tive cargo de mando e nunca lidei com 
dinheiro público. Minha função era de 
mero técnico judiciário. Literalmente, 
utilizaram um canhão para matar um 
passarinho.”
 No final, o processo foi arquivado 
por falta de subsídios que sustentas-
sem as acusações, mas sua imagem já 
tinha sido arruinada, o que lhe valeu 
um estado avançado de depressão e 
várias internações hospitalares. Aca-
bou sendo qualificado como “incapaz 
para o trabalho” pela Junta Médica 
da Justiça Federal, mas teve de passar 
por várias perícias, pois ou não eram 
aceitas ou alegavam que a perícia 

E ainda: estresse, 
depressão, medo 
acentuado, tristeza, 
perda de autoestima, 
irritação constante, 
falta de confiança em 
si mesmo, cansaço 
exagerado, dificuldade 
para dormir, 
pesadelos, sentimento 
de culpa, mudança de 
personalidade com 
práticas de violência, 
falta de esperança no 
futuro ou até mesmo 
pensamentos suicidas.
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As penalidades para quem pratica assédio são a advertência, suspensão 
ou demissão do serviço público, de acordo com a Lei n° 8.112/1990. 
Nas punições, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração 
cometida, os danos que ela causar ao serviço público, as circunstâncias 
agravantes e atenuantes e os antecedentes do servidor. O assediador 
também pode pagar multa, como é o caso do Estado de São Paulo. 

O órgão pode dispensar por justa causa os colegas, chefes, gerentes e 
diretores, enfim, o responsável, pelo ato ilícito praticado contra a vítima, 
com amparo no art. 482 da CLT e no artigo 5º da Constituição. Além 
disso, tanto o assediador quanto a instituição podem ser condenados 
a pagar reparações indenizatórias. Já o artigo 146-A, que se pretende 
introduzir no Código Penal, fixa uma pena de detenção de três meses 
a um ano, além de multa.

de determinada vara não produzia 
eficácia perante o Tribunal Regional 
Federal. “Na verdade, o que queriam 
era a minha exoneração”, explica.
 Em dezembro último, finalmente 
conseguiu se aposentar, mas, decep-
cionado, vendeu o pouco que tinha 
e mudou-se para o Nordeste. “Atu-
almente, estamos analisando onde 
vamos morar”, finaliza Inácio.

Como agir nas situações 
de assédio

 A primeira medida que o servi-
dor deve tomar, segundo especialis-
tas, é compartilhar com os colegas o 
que gera humilhação e adoecimento, 
porque, assim, o problema passa a 
ser de toda a coletividade. A outra é 
procurar as possibilidades de solução 
para modificar essa realidade. 
 Para denunciar o assédio, a ví-
tima deve recolher provas, segundo 
orienta a empresa Sylvia Romano 
Consultores Associados (SP), ano-
tando todas as humilhações sofridas: 
dia, mês, ano, hora, setor, nome do 
agressor e conteúdo da conversa. 
Também deve procurar a ajuda de 
testemunhas do fato ou de quem 
já sofreu humilhações do agressor, 
e evitar conversas com ele sem tes-
temunhas. Por último, exigir, por 

escrito, explicações do ato agressor, 
mantendo cópia da carta enviada ao 
Recursos Humanos e da eventual 
resposta do agressor. 
 O servidor pode denunciar o 
assédio ao setor de RH, à Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes 
(Cipa) e ao Serviço Especializado de 
Segurança e Medicina do Trabalho 
(SESMT) do órgão ou instituição e 
ao sindicato. Se não obtiver êxito, 
deve denunciar na Delegacia Regional 
do Trabalho (DRT) e no Ministério 
Público do Trabalho. O prazo para 
propor ação por danos morais é de 
cinco anos, a contar da ciência do fato.inácio vacchiano – ex-servidor da Justiça Federal do Ms

Em	Campo	Grande	(MS),	um	juiz	me	mandou	
pintar	o	estacionamento	(desvio	de	função)	
e	eu	me	recusei.	Ele	chamou	a	Polícia	Federal,	
que	me	prendeu.	Ainda	fui	suspenso	por	30	
dias	e	respondi	a	processo	administrativo,	
sofrendo	assédio	moral	por	anos	a	fio

“

“

No âmbito federal, há pretensões de se coibir a prática do assédio moral 
com o Projeto de Lei Federal nº 4.742/2001, introduzindo o artigo 146-A no 
Código Penal Brasileiro. Além disso, segundo o site www.assediomoral.org, 
existem os projetos de reforma da Lei nº 8.112, Lei nº 8.666 e o do Decreto-
Lei nº 5.452, todos sobre coação moral. Também há leis municipais e 
até estaduais, a exemplo dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, que 
coíbem o assédio moral no serviço público.

Os direitos são assegurados pelos artigos 1º, 3º e 5º da Constituição 
de 1988, que tratam sobre a honra e a dignidade das pessoas, e pela 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).  Já o artigo 186 do Código 
Civil define a prática do assédio moral como ato ilícito, e o artigo 927 
obriga a quem o pratica a repará-lo. 

Punições previstas nas leis

legislação sobre o assédio moral

capa
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 Aos poucos, alguns avanços são 
conquistados. Recentemente, o setor 
financeiro realizou um acordo em 
convenção coletiva nacional entre 
51 sindicatos ligados à Confede-
ração Nacional dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro (Contraf) e 
nove bancos, para inaugurar um 
programa de combate ao assédio 
moral, que pode vir a repercutir 
em outras esferas profissionais. Os 
trabalhadores expostos a situações 
constrangedoras devem denunciar o 
fato ao sindicato, que tem o prazo 
de 10 dias úteis para apresentar a 
reclamação ao banco, que terá 60 
para esclarecer o caso.
 A Justiça do Trabalho, por sua 
vez, vem recebendo mais denúncias e 
dando ganho de causa aos servidores. 
O que falta aos tribunais é estabelecer 
critérios iguais para avaliar os valores 
de indenização nos direitos lesados, 

 Na Delegacia Regional de Traba-
lho (DRT), a denúncia deve ser feita 
por escrito pelo próprio denunciante. 
Através de notificações formais, a 
DRT marca dia e hora para tentar 
um entendimento. Na ocasião, devem 
estar presentes o empregado e a de-
nunciada (instituição), que geralmen-
te envia advogado ou representante 
legal, e o mediador da mesa, que é 
um funcionário designado pela DRT. 
Quando não há entendimento entre as 
partes, a Delegacia do Trabalho orien-
ta o empregado a procurar a Justiça 
do Trabalho, para que ingresse com 
uma ação judicial por danos morais. 
 No Ministério Público (MP), 
após receber a denúncia, o procurador 
toma conhecimento dos fatos e chama 
a instituição para ouví-la. Depois, 
começa a investigação para verificar a 
veracidade dos acontecimentos. Uma 
vez constatado o assédio moral, o 
MP tenta firmar um termo de com-
promisso, que é um procedimento 
extrajudicial, conhecido como Termo 
de Ajustamento de Conduta (TAC). 
Se não for aceito pelo órgão, inicia-se 
uma ação civil pública. 

Em 16 decisões judiciais sobre assédio moral, verificou-se que há uma disparidade 
nas decisões para estabelecer os valores de indenização.

w Revista íntima
w Situações degradantes (revista dos 

pertences ou exposição de partes 
de seu corpo)

w Brincadeiras ofensivas
w Detector de mentiras
w Exames de HIV/AIDS e gravidez
w Rebaixamento profissional
w Isolamento profissional
w Inclusão de nome em “lista negra”

DIREITO GRAU VALOR R$ OBS
Lesão à imagem 2 3.500,00 TST-E-RR

Lesão corporal grave 3 3.800,00 Tribunal da 2ª Reg. RO 12ª T

Situação vexatória e constrangedora 1 10.000,00 7º Tur. Do TRT/MG-RO

Lesão corporal grave 3 19.000,00 Tribunal da 2ª Região

Situação vexatória e constrangedora 1 20.000,00 Tribunal da 2ª Região

Lesão ao crédito 1 30.000,00 Tribunal da 2ª Região

Lesão corporal gravíssima 4 30.000,00 TST-RR

Lesão à imagem 2 35.000,00 TST-RR

Situação vexatória e constrangedora 1 35.000,00 Tribunal da 2ª Região

Lesão corporal grave 3 38.000,00 Tribunal da 2ª Reg. 6ª Tur.

Lesão à imagem 2 38.000,00 Tribunal da 2ª Região

Lesão à imagem 2 38.000,00 3ª Turma do TST

Lesão à imagem 2 50.000,00 TST-RR

Lesão corporal grave 3 60.000,00 Tribunal da 2ª região

Vida 5 90.000,00 Tribunal da 2ª região

Lesão corporal gravíssima 4 100.000,00 Tribunal da 2ª Reg. 4ª Tur.

tribunais não têm critérios para avaliar danos 

exemplos de assédio moral nas instituições

avanços começam a aparecer 

o papel da 
drt e do MP

pois, segundo um pequeno estudo 
realizado pelo advogado Robson Za-
netti, de Curitiba (PR), os valores são 
divergentes entre si. Enquanto numa 
situação semelhante sobre lesão à 
imagem uma indenização foi fixada 
em R$ 3,5 mil, na outra foi de R$ 50 
mil (veja tabela).

w Demissão sem razão plausível 
w Violação da intimidade
w Câmeras em vestuários
w Abuso de direitos
w Restrição de uso de banheiro
w Metas irreais
w Ameaças públicas de demissão
w Desdém às doenças, com comentá-

rios de mau gosto
Fonte:  www.assediomoral.org.br

Fonte: advogado Robson Zanetti/Curitiba (PR)
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O gOVERNO NAS REDES SOCIAIS 
VOCê E OUtRAS 81,3 MILhõES DE PESSOAS CURtIRAM IStO

 “Por que foi o José Alencar e não o #Sarney?” Esse comentário foi publicado no Twitter da 
Secretaria de Cultura do Governo de São Paulo minutos após a divulgação, pela mídia nacional, da 
morte do ex-vice-presidente da República, José Alencar, no último dia 29 de março. Na sequência, 
o órgão estadual se viu obrigado a usar a rede social, uma das mais frequentadas do país, para pedir 
desculpas públicas pela gafe, esclarecendo que a mensagem foi postada indevidamente e “não 
reflete a posição oficial da Secretaria”, que lamentou o episódio.  Um mês antes, outro incidente, 
também envolvendo o Twitter e o senador José Sarney, culminou na demissão da funcionária 
contratada pelo Senado para alimentar os perfis do órgão nas redes sociais. No dia seguinte ao 
anúncio da “aposentadoria” de Ronaldo Fenômeno do futebol, a funcionária em questão perguntou 
no Twitter quando é que Sarney iria “pendurar as chuteiras”.  

¸
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O gOVERNO NAS REDES SOCIAIS 
VOCê E OUtRAS 81,3 MILhõES DE PESSOAS CURtIRAM IStO

Por Marcia Rodrigues

Crescimento das redes sociais no Brasil

Estes são apenas dois exemplos, 
entre milhares, de situações 
inesperadas que ocorrem no 

dia a dia de quem frequenta ou in-
terage com o mundo virtual, seja 
por decisão pessoal ou por imposi-
ção profissional. E se você faz parte 
do grupo que pensa: “Isso nunca 
aconteceria comigo”, saiba que está 
muito enganado. Na administração 
pública, tais situações vêm se tor-
nando cada vez mais comuns, dados 
o grau crescente de informatização 
das instâncias governamentais e a 

Fonte: Agência Click - www.dabsdesign.com.br

expansão do acesso à internet em 
alta velocidade (banda larga). 
 Este último item, aliás, vem tor-
nar ainda mais complexo o panorama, 
pois permitiu o advento da web 2.0, 
ainda mais colaborativa e com base 
em conteúdos gerados pelos usuários, 
trazendo em sua esteira a explosão 
fenomenal das redes sociais. Hoje, 
ninguém mais considera aceitável 
ficar de fora de comunidades que 
conectam, apenas no Brasil, mais 
de 36 milhões de internautas com 
15 anos ou mais, segundo dados da 

consultoria comScore Media Metrix.
 A internet já integra e faz inte-
ragir cerca de 81,3 milhões de pessoas 
de 12 anos ou mais – um em cada três 
brasileiros de todas as classes sociais 
e cidades do país – e registra um dos 
mais vertiginosos crescimentos do 
planeta (veja abaixo). Os brasileiros 
gastam, em média, 23 horas e 13 
minutos por mês conectados à in-
ternet. Entre estes, 79% fazem parte 
de alguma rede social, gastando em 
média seis horas e 20 minutos por 
mês em navegação nesses sites.

A AUDIêNCIA DO 
FACEBOOk CRES-
CEU 40% DE MAIO 
A jUNhO DE 2009 
NO BRASIL.

SOMOS O qUINTO 
PAíS DO MUNDO 
COM O MAIOR Nú-
MERO DE CONExõES 
à INTERNET (DADOS 
DA ONU DIVULGA-
D O S  E M  O U T U -
BRO/2009).

38% DAS PESSOAS ACESSAM A wEB DIARIAMENTE; 
10%, DE qUATRO A SEIS VEzES POR SEMANA; 21% 
DE DUAS A TRêS VEzES POR SEMANA; 18% UMA VEz 
POR SEMANA; 87% DOS INTERNAUTAS BRASILEIROS 
ENTRAM NA INTERNET SEMANALMENTE (FNAzCA/
DATAFOLhA).

O BRASIL LIDERA A LISTA DE PAíSES 
COM MAIS USUáRIOS qUE VISITAM 
REDES SOCIAIS, EM PROPORçãO AO 
NúMERO TOTAL DE INTERNAUTAS. 
ESTUDO DA CONSULTORIA NIEL-
SEN, FEITO COM 10 PAíSES, MOSTRA 
qUE 86% DOS USUáRIOS ATIVOS DE 
INTERNET NO BRASIL USAM ALGUM 
TIPO DE REDE SOCIAL. 

POR ANO, 492.750 
hORAS DE CONTEú-
DO SãO PUBLICADAS 
NO YOUTUBE, SITE 
EM qUE OS BRASILEI-
ROS já REPRESEN-
TAM A MAIOR AU-
DIêNCIA, COM 36% 
DOS INTERNAUTAS 
POSTANDO DIARIA-
MENTE VíDEOS E 
FOTOS.

O TwITTER CRESCEU, SOMENTE EM 2008, 
1.382% NO PAíS; OS BRASILEIROS RESPONDEM 
POR 11% DE TODOS OS TwEETS MUNDIAIS (O 
EqUIVALENTE A 2,2 MILhõES DE TwEETS) E O 
BRASIL é O qUARTO DA LISTA NO USO DESSA 
REDE SOCIAL, TORNANDO O PORTUGUêS A 
TERCEIRA LíNGUA MAIS POPULAR NO SER-
VIçO, SEGUNDO DADOS DA CONSULTORIA 
SOCIOTEST.
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 O advento da internet facilitou e 
conferiu instantaneidade às comuni-
cações interpessoais. A mobilidade e 
a convergência de mídias incremen-
taram ainda mais esse quadro. Hoje 
vivemos a era da chamada web 2.0, 
termo que se refere a um conjunto 
de ferramentas e de novos recursos, 
como as redes sociais, que facilitaram 
imensamente a capacidade do usu-
ário comum de produzir conteúdo 
e compartilhá-lo com outros inter-
nautas com extrema agilidade. De 
maneira sem precedentes, a web 2.0 
transformou o cidadão comum em 
formador de opinião, aumentando 
seu poder de influenciar pensamen-
tos e comportamentos, individuais e 
coletivos. 
 O panorama coloca aos governos 
o desafio de promover a interação, 
virtual e real, dos cidadãos com as 
diversas estruturas do poder público, 
em todas as suas esferas. Ao mesmo 
tempo, propicia conhecer melhor e 
mais profundamente os anseios da 
sociedade a que servem e responder 

às suas demandas, estimulando a 
participação e a colaboração social. 
Em outras palavras, trata-se de mi-
grar de um governo voltado para a 
população para um governo feito 
com a população. Oportunidades e 
ameaças inéditas estão postas dian-
te dos gestores públicos. Você está 
preparado para lidar com elas?

Governos na internet: 
a passos lentos

 Não é necessária nenhuma pes-
quisa extensa para constatar que a 
maioria dos sites oficiais de órgãos 
públicos ainda está na web 1.0: apre-
sentam pouca ou nenhuma interati-
vidade, escassos ou nenhum recurso 
multimídia e informações verticais 
(os conteúdos quase sempre satisfa-
zem, prioritariamente, às necessidades 
institucionais de comunicação do 
próprio órgão, e não às dos usuários). 
A comunicação é insatisfatória e os 
internautas têm dificuldades para 
encontrar respostas para suas dúvidas 
e de interagir. 
 “O governo eletrônico no Brasil 
é ainda restrito à concepção unilateral 
da comunicação online. Sobrevive a 
concepção do acesso ao usuário, que 

Mídias	sociais	são	ferramentas	online,	
projetadas	para	permitir	a	interação	social	
a	partir	do	compartilhamento	e	da	criação	
colaborativa	de	informação	nos	mais	
diversos	formatos.

se traduz em plataformas onde só o 
governo comunica. Contudo, depois 
da virada participativa da web, o ci-
dadão quer governar junto. E para 
fazer isso, de maneira completa, a 
maior limitação é, primeiro, de cunho 
ideológico: romper com a visão au-
toritária de que, tem poder, somente 
quem governa. Segundo, pensar a 
comunicação para além do caminho 
das mídias de massa”, ensina Fábio 
Malini. Professor da Universidade 
Federal do Espírito Santo (Ufes), onde 
se graduou em Comunicação Social, 
Fábio é mestre em Ciência da Infor-
mação e doutor em Comunicação e 
Cultura pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), da qual é 
também pesquisador associado.
 A transparência, para ele, será 
cada vez mais um valor democrá-
tico reivindicado pela população e, 
se atendida, beneficiará governos, 
políticos, empresas e formadores de 
opinião. “Já há casos, como o da 
Inglaterra, em que os governos es-
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"depois da virada participativa da web, 
o cidadão quer governar junto", afirma o 
professor Fábio Malini



de tecnologia de informação que de-
mocratize não só a informação, mas 
as decisões políticas. Não se trata de 
criar tecnologias para a burocracia 
interna, mas para a comunicação ex-
terna com os cidadãos: aplicativos para 
tablets, telefones celulares, streaming 
de vídeos, redes wi-fi, enfim, criar 
tecnologias é a principal estratégia 
de um governo 2.0”.  
 Outro caminho, segundo Malini, 
é empoderar os servidores, principal-
mente, para que eles criem suas contas 
pessoais no Twitter, Facebook etc. 
“Porque a rede rompe a cultura da 
permissão, da intermediação. Então, 
é importante os governos serem mais 
democráticos e liberarem os gesto-
res para terem seus próprios canais 
de comunicação. Mas, você, gestor, 
comece atuando pequeno na rede e 
cresça aos poucos. E se tiver alguma 
dúvida, digite no Youtube o que você 
busca. Lá tem vídeos de passo a passo 
de tudo, desde como fazer um perfil 
no Twitter a como cozinhar arroz. Foi 
Heidegger quem disse: ‘comunicar é 
se libertar’. Então, a internet está aí 
para isso”.
 Se motivou a provocar a entrada 
do órgão onde trabalha nas redes 
sociais? Acesse o portal, na internet, 
www.capitalpublico.com.br. Lá você 
confere sugestões para a elaboração 
de um código de ética digital, um 
passo a passo de como iniciar a pre-
sença institucional nas redes e uma 
lista das infrações mais comuns e 
suas respectivas penalidades, além de 
outros materiais informativos e links 
para vários endereços úteis. Planeje, 
motive seus chefes, envolva os colegas 
e mãos à obra!

tão disponibilizando seus bancos de 
dados para que a própria sociedade 
faça análises estatísticas de dados. 
O chamado opengovernment é uma 
forte tendência do governo eletrônico. 
De posse de bancos de dados, por 
exemplo, sobre despesas nos últi-
mos 30 anos, um programador pode 
criar algoritmos que demonstrem os 
períodos de maiores gastos e fazer 
nexos com fenômenos que estão em 
outros bancos de dados, como o de 
volume de chuvas daquele período, 
ajudando a identificar quando e por 
que se gasta com enchentes etc. En-
fim, abrir adequadamenteos bancos 
de dados faz o governo penetrar na 
chamada inteligência coletiva e go-
vernar com mais eficiência. Há um 
lema fantástico no movimento ligado 
à cultura colaborativa da internet que 
um governo 2.0 pode adotar: ‘muitos 
olhos, poucos erros’", diz.
 Mas há também avanços im-
portantes a se registrar nas três es-
feras de governo. Existem ótimos 
modelos em operação, tanto sob o 
ponto de vista informativo quanto 
de serviços – entre estes, basta citar 
como exemplos o processo eleitoral 
eletrônico, modelo para o mundo, e 
o site da Receita Federal. 
 O mesmo quadro heterogêneo se 
verifica quanto ao uso da web 2.0 e 
das redes sociais. Enquanto há órgãos 
que estão presentes de forma unila-
teral no Orkut, Facebook, Twitter e 
outras redes, há também casos como 
o da Companhia Paulista de Força e 
Luz (CPFL), que mantém seus clien-
tes informados, via SMS, da previsão 
de restabelecimento do fornecimento 
em casos de paralisação. Outro bom 
exemplo vem do Ministério da Saúde, 
que tem usado as redes para dissemi-
nar informações úteis sobre vacinas, 
programas de saúde, etc.

Entrando na rede sem se enredar

 Aos poucos, a própria adminis-
tração pública começa a compreender 
quão valiosa é a utilização das mídias 
e redes sociais para o melhor desem-
penho do Estado. Mas, para que isso 
ocorra de forma plena, é necessário, 
em primeiro lugar, o estabelecimento 
de regras para o seu uso por servidores 
públicos. Essa é a opinião de Rodrigo 
Otávio Viana, assessor de comuni-
cação social e servidor público de 
carreira, um ativo participante da rede 
Cultura Digital – projeto desenvolvi-
do em parceria entre os ministérios 
da Cultura, Ciência e Tecnologia e 
Educação.
 “O ideal seria a criação de 
um código de conduta virtual na 
esfera federal, conciliando com os 
já existentes Código de Ética, Lei 
n° 8.112/90 – que é o regime jurídico 
dos servidores –, bem como o código 
de conduta e a própria Constituição, 
visando a estabelecer o que é permi-
tido e o que não é, além das penas 
cabíveis, conforme as faltas. Isso 
permitiria que órgãos subordinados 
a essas regras estabelecessem regu-
lamentação de acordo com sua reali-
dade e trabalho, abrangendo questões 
mais pontuais, envolvendo horários, 
o trato das informações internas, 
procedimentos de investigação de 
denúncias de mau uso, as penalidades 
específicas, etc., num trabalho que 
envolveria todos os servidores, RH, 
gestores e diretores, de forma aberta 
e transparente”, sugere.
 De acordo com o professor Fábio 
Malini, é preciso, antes de tudo, criar 
uma política de desenvolvimento de 
serviços tecnológicos. “Se quisermos 
fazer uma política séria no campo das 
novas mídias, o correto é criarmos 
uma política forte de desenvolvimento 
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especial

 Desde setembro de 2009, o Go-
verno do Estado do Rio de Janeiro 
iniciou o processo de entrada nas redes 
sociais. Segundo o secretário da Casa 
Civil, Regis Fichtner, a inspiração 
veio de uma pesquisa do Instituto 
Vox Populi que apontava que sites e 
blogs já são a segunda principal fonte 
de informações para a população, 
perdendo apenas para as TVs. 
 “É cada vez maior o número 
de pessoas que não só se relaciona 
como se informa, exclusivamente, 
pela internet e redes sociais. Identi-
ficamos, assim, a importância destas 
como canal de comunicação direto 
com a população. Além de informar, 
prestamos serviço. Tudo sem inter-
mediários”, afirma Fichtner.
 O secretário relata que o projeto 
teve início com uma pesquisa sobre a 
imagem do governo estadual nas re-
des. “Visitamos comunidades, grupos 
e blogs mais atuantes que postavam 
sobre os temas relacionados ao Estado; 
desenhamos com essas informações 
um planejamento de entrada e ma-
nutenção das redes; e demos início 
à implementação, com a criação do 
primeiro perfil – no caso, o GovRJ, 
no Orkut”.

 Fichtner destaca que cada rede 
social tem a sua especificidade, sua 
linguagem e seu público. “Por isso, 
postamos conteúdos que respeitam 
essas características. No Orkut, 
por exemplo, há mais informações 
relevantes para as classes C, D e 
E”. O governo criou um Núcleo de 
Comunicação Digital, composto 
por quatro profissionais da área de 
comunicação social, que seleciona 
e aprova estes conteúdos com cada 
uma das Secretarias. “Eles se divi-
dem entre o planejamento de ações 
digitais, monitoramento das redes 

sociais e intervenções com os perfis 
GovRJ”, explica.
 O planejamento do projeto 
durou cerca de dois meses e a im-
plantação vem sendo feita ao longo 
do tempo, identificando as neces-
sidades de prestação de serviço e o 
surgimento de novas redes. Como 
exemplo, Fichtner aponta a cria-
ção, em janeiro deste ano, do perfil 
GovRJ no Formspring.me, com o 
foco de servir como Central de In-
formações sobre a Região Serrana, 
após as chuvas que resultaram em 
centenas de mortes. 
 Entre as gratas surpresas que a 
presença nas redes já trouxe ao go-
verno fluminense, Fichtner destaca o 
episódio que envolveu a comunidade 
do bairro carioca de Vila Isabel no 
Orkut. Os internautas pediram (em 
outubro de 2009) a instalação de 
uma Unidade de Polícia Pacificadora 
no Morro dos Macacos. “Depois de 
várias trocas de informações nessa 
comunidade, promovemos um en-
contro desses internautas e outros 
usuários das redes com a equipe da 
Secretaria de Segurança, inclusive 
com o secretário José Mariano Bel-
trame, para discutir como seria o 
processo de pacificação do bairro”. 
A ocupação do Morro dos Macacos 
para instalação de uma UPP ocorreu 
no final de 2010.
 “Nesse processo, foi muito im-
portante ter a população conectada e 
informada, de maneira transparente, 
para que pudéssemos manter em 
equilíbrio a urgência da necessidade 
que eles apontavam com o plano 
estratégico da Secretaria de Segu-
rança para o morro em questão”, 
disse Fichtner. 

no rio de Janeiro, redes unem governo e população

Redes	sociais	são	as	relações	entre	os	
indivíduos	na	comunicação	mediada	por	
computador.	Esses	sistemas	promovem	
a	interação	social,	conectando	pessoas	
e,	portanto,	podem	ser	utilizados	para	
construir	laços	sociais.	Implicam	a	
participação	da	audiência,	incluindo,	
discutindo	e	editando	conteúdos.

"além de informar, prestamos serviço. tudo 
sem intermediários", ressalta o  secretário 
régis Fichtner

Fo
to

: C
ar

lo
s 

M
ag

no

34 abril de 2011 capitalpublico.com.br



foco no conceito

CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO

Por Jacob Arnaldo Campos Farache e 
Marcelo Sant’Anna Vieira Gomes

“É o instrumento de negociação 
coletiva utilizado entre os 
sindicatos de categorias 
profissionais e econômicas na 
busca por melhores condições 
de trabalho”
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cria a obrigação de trabalhar e a de 
remunerar, a convenção coletiva prevê 
direitos e obrigações para os contratos 
individuais em vigor ou que venham 
a celebrar-se; como se diz, é mais 
uma lei do que um contrato. Tem 
a vantagem de descer a minúcias e, 
melhor que a lei, adaptar-se às cir-
cunstâncias específicas das partes, 
do momento e do lugar”.
 A Convenção nº 98, de 08 de 
junho de 1949, da Organização In-
ternacional do Trabalho (OIT) é o 
marco que demonstra a preocupação 
do legislador internacional em esta-
belecer a possibilidade de negociação 
coletiva voluntária para a resolução 
de controvérsias. Em seu art. 4º, es-
tabelece que “medidas apropriadas às 
condições nacionais serão tomadas, se 
necessário, para estimular e promover 
o pleno desenvolvimento e utilização 
de mecanismos de negociação volun-
tária entre empregadores ou organiza-
ções de empregadores e organizações 
de trabalhadores, com o objetivo de 
regular, mediante acordos coletivos, 
termos e condições de emprego”.
 Em suma, negociação coletiva 
é gênero, cujas espécies são: a con-
venção coletiva, o acordo coletivo e o 
contrato coletivo de trabalho. Frise-se, 
contudo, que a convenção coletiva 
é o meio hábil, constitucionalmen-
te previsto, para flexibilizar alguns 
direitos trabalhistas, quais sejam: a 
irredutibilidade do salário (inciso VI, 
art. 7º, CR/88), a jornada de traba-
lho (inciso XIII, art. 7º, CR/88) e a 
jornada de seis horas para o trabalho 
realizado em turnos ininterruptos de 
revezamento (inciso XIV, art. 7º, 
CR/88), entre outros. 

Continuando nossa abordagem 
sobre os instrumentos de ne-
gociação coletiva de trabalho, 

nesta edição analisamos as convenções 
coletivas. Essas encontram previ-
são tanto na Constituição (arts. 7º 
e 8º) quanto na Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT) e no Decreto 
nº 21.761, de 23 de agosto de 1932, 
que primeiramente tratou do tema. 
Em seu art. 1º, o decreto preceituou: 
“Entende-se por convenção coletiva 
de trabalho o ajuste relativo às con-
dições do trabalho, concluído entre 
um ou vários empregadores e seus 
empregados, ou entre sindicatos ou 
qualquer outro agrupamento de em-
pregadores e sindicatos, ou 
qualquer outro agrupa-
mento de empregados”. 
Historicamente, a previ-

são constitucional das convenções só 
ocorreu na Carta de 1934.
 Para efeitos legais, o art. 611 
da CLT estabelece que convenções 
coletivas são “o acordo de caráter 
normativo pelo qual dois ou mais 
sindicatos representativos de cate-
gorias econômicas e profissionais 
estipulam condições de trabalho apli-
cáveis, no âmbito das respectivas 
representações, às relações individuais 
de trabalho.” Ao contrário dos acor-
dos coletivos (analisados na edição 
anterior), cuja aplicação se resume 
apenas ao âmbito das empresas que, 
efetivamente, participaram da ne-
gociação coletiva, no caso das con-
venções coletivas, tanto a categoria 
profissional quanto a econômica que 
compõem o setor são atingidas.
 É importante consignar, ain-
da, que existem também contratos 
individuais de trabalho (acordos es-
tabelecidos diretamente entre empre-
gadores e empregados). Apesar de 
ambos os instrumentos instituírem 
direitos e obrigações entre as partes, 
eles são distintos entre si, conforme 
explica Valentin Carrion (2002, p. 

378): “Enquanto o primeiro 

Ë



Nas últimas semanas, o país 
inteiro acompanhou uma 
série de reportagens veicu-

ladas pela TV Globo que denunciam 
fraudes em editais de licitações para 
a compra de lombadas eletrônicas 
e radares, ocorridas em prefeituras 
da Região Sul com a participação 
de servidores. O esquema mostrado 
pelo programa dominical Fantástico 
revela como funciona a indústria de 
multas, que movimenta R$ 2 bilhões 
por ano no Brasil. 
 De acordo com a procuradora 
da Universidade de São Paulo (USP), 
mestre em Direito Constitucional e 
professora da Escola de Administra-
ção e Treinamento (Esafi), Luciana 
Andrea Accorsi Berardi, situações 
como essa acabam acontecendo com 
certa frequência, quando a falta de 

capacitação e até mesmo de tempo 
para cumprir prazos se tornam li-
mites para o trabalho correto dos 
servidores públicos. 
 A professora cita que problemas 
como o excesso de especificidades, re-
quisitos absurdos e direcionamentos 
são pontos que também atrapalham 
a rotina dos servidores. Segundo ela, 
por vezes, casos como os das três 
prefeituras do Rio Grande do Sul e de 
Santa Catarina, citados nas reporta-
gens em questão, passam pelas mãos 
da equipe responsável pela liberação 
do edital sem uma análise mais crítica 
e responsável, como seria necessário 
e desejável.
 “O ideal é o servidor conhecer 
primeiro o objeto que vai licitar e 
como ele se apresenta no mercado. 
Para isso, antigamente, os servidores 

licitações

O caso das compras direcionadas de lombadas eletrônicas que ganharam audiência nacional 
mostra, mais uma vez, como a capacitação, o conhecimento e a habilidade são pontos 
fundamentais para que o servidor cumpra bem o seu papel nas licitações e contratos. Analisar casos 
como este pode ser um bom caminho para evitar cláusulas editalícias que direcionem o certame

Por Priscilla Bittencourt

VIA fISCALIzADA 
PELA LEI Nº 8.666

a professora Luciana Berardi ressalta que o 
servidor deve conhecer primeiro o objeto que 
vai licitar e como ele se apresenta no mercado
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pediam para que os representantes 
das empresas participantes da lici-
tação fossem até o órgão fornecer 
informações. Hoje, muitas vezes já 
não é mais assim. O correto é o ser-
vidor colocar todo mundo em uma 
mesma sala e cada um apresentar o 
seu produto e a questão técnica. No 
caso das prefeituras citadas, porém, 
há ainda outro problema: a licitação 
é muito ampla. O certo seria fazer 
licitações distintas e não licitar um 
conjunto de coisas que funcionam 
independentemente uma da outra, 
em um único edital. O melhor seria 
fazer várias licitações, até para dar 
mais competitividade”.
 A Capital Público teve acesso ao 
edital lançado pela prefeitura de Gra-
vataí, localizada na Região Metropo-
litana de Porto Alegre (RS) e, além da 
professora Luciana Berardi, convidou 
também o advogado, especialista em 
Administração Pública pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV/RJ), que conta 
mais de 15 anos de experiência em 
análise de Processos Administrativos 
de Licitações e Contratos e professor 
da Esafi, Genildo Gomes de Jesus, 
para comentá-lo, apontando as falhas 
que deveriam ter sido evitadas, mes-
mo havendo problemas como a falta 
de tempo ou o despreparo técnico.
 Genildo Gomes comenta que, 
embora sejam muitos os casos em 
que o despreparo é um fato nas ad-
ministrações municipais, “é grande 
o número de servidores desejosos 
de ter conhecimentos e fazer o que 
é correto. Porém, é comum esbarrar 
em alguém superior que determina 
o que deverá ser feito. Esse agente 
superior, em geral, também não tem 
o conhecimento da legislação”. 
 Segundo o professor, a Lei nº 
8.666/93 dispõe sobre todos esses 
fatos, inclusive quanto ao direito 
de qualquer pessoa ter acesso aos 
processos de compras e contratações. 
“Infelizmente, a população brasileira, 
em sua maioria, não se preocupa com 

as coisas públicas, pois falta puni-
bilidade. Existe muito despreparo, 
inclusive nos escalões preenchidos 
por cargos de confiança. Os prefeitos 
não investem no conhecimento dos 
servidores. Nesse sentido, na admi-
nistração pública, o planejamento 
não existe. Existe, sim, uma indús-
tria que fabrica emergências para o 
propósito de comprar diretamente 
com aquela empresa que vai pagar 
uma comissão”.
 Em março, após as denúncias, 
auditores do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE/RS) que investigam o 
edital que prevê a instalação de 14 

controladores de velocidade foram à 
prefeitura de Gravataí para recolher 
documentos. As licitações dos quatro 
municípios citados, que totalizam 
R$ 60 milhões, foram canceladas pelo 
governo gaúcho no último dia 14 e as 
investigações continuam.
 Genildo Gomes destaca que a 
licitação “já nasceu errada” na escolha 
da modalidade: concorrência técnica 
e preço. Ele enfatiza que essa moda-
lidade foi escolhida para direcionar 
a licitação, o que não é correto. “A 
prefeitura já trabalha com pregão 
eletrônico, não havia razão para licitar 
o objeto pretendido por outra forma. 
O objeto da licitação é considerado 
pelo sistema jurídico como serviço co-
mum. Logo, não poderia ser por outra 
modalidade. O objeto não justifica a 
exigência de visita técnica. Esta foi 
exigida para acompanhar quem virá 
para a licitação”.
 Os professores avaliam que é 
possível identificar que alguns itens 
pontuáveis são claramente exagerados 
e que ocorrem, também, exigências de 
que se deve ter registro específico. O 
professor Genildo também explica que 
são obviamente feitos para beneficiar 
alguém, principalmente quando o 
edital usa várias vezes a exigência de 
laudos – quase sempre, uma forma 
de direcionar a licitação.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 006/2010 
OBjETO: Locação de Sistema para Gestão e Controle de Fluxo e Vias na área urbana de Gravataí-RS (Radar, Furão e Lombadas Eletrônicas)
REqUISITANTE: Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes - SMTT
TIPO: Técnica e Preço.

genildo destaca que o edital só pode ser 
elaborado nas dependências da administração

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ
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 Para o professor, casos como 
esses ocorrem quando há o interesse 
privado em detrimento do interes-
se público, pois estão geralmente 
atrelados a desvios de conduta. “São 
combinações: a corrupção e a falta 
de competência. É o servidor que 
não sabe fazer o edital e o projeto 
junto com seu interesse em receber 
propinas. Nesses casos, o servidor 
corrupto combina com a empresa 
para esta fazer o edital e as especifi-
cações com exigências que somente 
ele pode cumprir, assim direcionando 
em benefício próprio o resultado da 

licitação. Mas é ilegal e imoral. Trata-
se de improbidade administrativa, sem 
prejuízo do aspecto penal previsto 
na Lei nº 8.666/93. O edital somente 
pode ser elaborado nas dependências 
da Administração, por força dessa lei”.
 No que diz respeito às punições 
por prática de crime licitatório, Genil-
do Gomes relata que há penalidades 
pecuniárias que podem ser aplicadas 
pelos tribunais de contas, além do 
afastamento ou mesmo demissão 
do servidor após processo legal. O 
advogado finaliza destacando que a 
solução para problemas como o das 

fraudes em licitação está no investi-
mento em conhecimento técnico e na 
qualidade do trabalho dos servidores. 
 “É importante salientar que ca-
sos semelhantes aos apresentados 
não são, em regra, praticados pelo 
servidor simples, e sim por pesso-
as que possuem o poder decisório. 
Quadro preocupante nos municípios 
brasileiros é a falta de concursos e 
investimento em capacitação dos ser-
vidores. É possível encontrar alguns 
que terceirizam desde a contabilidade 
até a elaboração de documentos lici-
tatórios”, diz Gomes. 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ

ANEXO I
MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, REQUISITOS MÍNIMOS 

OBRIGATÓRIOS DOS EQUIPAMENTOS, ITENS 

PONTUÁVEIS E FÓRMULAS DE PONTUAÇÃO

FUNCIONALIDADES

 Deve possuir dispositivo piscante de advertência 

de alta luminosidade na cor âmbar na parte superior do 

equipamento. Esse dispositivo deve ser composto de 

LEDs de alta luminosidade de cor âmbar e tem como 

finalidade alertar o motorista quanto à presença do 

equipamento. 
 Através da identificação do perfil magnético - ad-

quirido através de laços indutivos - o equipamento deve 

permitir a classificação dos veículos pelo volume de 

sua massa metálica em, no mínimo, quatro categorias: 

moto, carro, caminhão e ônibus. 

Pontuável – Referente ao método de medição de ve-

locidade. Este item deve ser comprovado por meio de 

Portaria de Aprovação de Modelo emitida pelo INMETRO 

Pontuável - A visualização da velocidade pelo con-

dutor se dá de forma simples e intuitiva pela varia-

ção da cor da velocidade diretamente no display, 

dispensando sua atenção quanto a outros sinais e 

permitindo que se concentre na condução segura do 

veículo. O display utilizado deve permitir a variação 

de cor de acordo com a velocidade dos veículos nas 

seguintes indicações:
w Verde - veículo dentro da faixa de velocidade permitida;

w Amarelo/Laranja - veículo dentro da faixa de tolerância;

w Vermelho – velocidade acima do limite regulamentado.

Pontuável - O display indicativo possui mecanismo 

de controle automático de brilho dos LEDs, ajustando 

sua intensidade luminosa de acordo com as condições 

climáticas. A comprovação da pontuação deve se dar 

através do manual técnico do equipamento.

Pontuação para Atendimento do Item: ...... 10 pontos

Não Atendimento do Item: ............................... 00 pontos

Pontuável - Os mecanismos de confirmação de velo-

cidade são ativados no instante da medição, de forma 

que a validação da velocidade medida ocorra antes da 

sua apresentação no display indicativo. Desta forma, 

em caso de erros de medição, a velocidade não será 

apresentada ao condutor. Garante-se, portanto, que a 

velocidade exibida no display indicador corresponde 

indubitavelmente à velocidade empreendida pelo 

condutor do veículo no instante da medição, aumen-

tando ainda mais a credibilidade do equipamento. A 

comprovação da pontuação deve se dar através do 

manual técnico do equipamento.

Pontuação para Atendimento do Item: ...... 10 pontos

Não Atendimento do Item: ............................... 00 pontos

licitações
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Esta seção conta com a valiosa colaboração do 
professor Jorge ulisses Jacoby Fernandes.

Se você ainda não conhece esta seção, é por aqui que o 
manteremos informado sobre as decisões de maior repercussão 
dos principais tribunais do país. Afinal, se está decido, é caso 
encerrado!

tcu recoMenda

Fonte: BRASIL. Tribunal de Contas da União. Processo nº 
TC-017.903/2010-6-1. Acórdão nº 381/2011 Plenário. Relator: 
Ministro Aroldo Cedraz. Brasília, DF, 16 fev. 2011. Diário Oficial 
da União [da] República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 22 
fev. 2011. Seção 1.

estudos técnicos Preliminares

 O Tribunal de Contas da União recomendou que: “[...] em 
face da Lei 8.666/1993, art. 6º, inciso IX, implemente controles 
na contratação de bens e serviços de TI que garantam que o 
Termo de Referência ou Projeto Básico seja elaborado a partir 
dos estudos técnicos preliminares, conforme tratado no achado 
19 - Inexistência de controles que promovam que o Termo de 
Referência ou Projeto Básico seja elaborado a partir de estudos 
técnicos preliminares - do relatório de fiscalização; [...]”.

Fonte: BRASIL. Tribunal de Contas da União. Processo nº 
TC-003.861/2009-7. Acórdão nº 397/2011 - Plenário. Relator: 
Ministro-Substituto Augusto Sherman. Brasília, DF, 16 fev. 
2011. Diário Oficial da União [da] República Federativa do Brasil. 
Brasília, DF, 23 fev. 2011. Seção 1.

Modalidade convite – propostas válidas

 O Tribunal de Contas da União alertou que: “[...] doravante, 
nas licitações realizadas na modalidade Convite, em que não 
seja atingido o mínimo de 5 propostas válidas, só prossiga o 
procedimento mediante expedição de justificativa da comissão 
de licitação, inclusive quanto ao preço obtido, devidamente 
ratificada pela autoridade competente, conforme preconiza o 
art. 5º, inciso II e §§ 2º e 3º, do Regulamento de Licitações e 
Contratos do Senai [...]”.

Fonte: BRASIL. Tribunal de Contas da União. Processo nº 
TC-000.429/2010-4. Acórdão nº 409/2011 – Plenário. Relator: 
Ministro Ubiratan Aguiar. Brasília, DF, 16 fev. 2011. Diário 
Oficial da União [da] República Federativa do Brasil. Brasília, 
DF, 21 fev. 2011. Seção 1.

caução antes da licitação

 O Tribunal de Contas da União alertou a Conferência de 
São Vicente de Paulo quanto às seguintes impropriedades detec-
tadas no edital: “[...] de prestação de caução em data anterior à 
prevista para a entrega das propostas, descumprindo o disposto 
no artigo 43, inciso I, da Lei nº 8.666/93[...]”.

Fonte: BRASIL. Tribunal de Contas da União. Processo nº TC-
018.115/2010-1 (sigiloso). Acórdão nº 562/2011 - Plenário. Relator: 
Ministro Ubiratan Aguiar. Brasília, DF, 02 mar. 2011. Diário 
Oficial da União [da] República Federativa do Brasil. Brasília, 
DF, 15 mar. 2011. Seção 1.

concurso público – prova oral – gravação

 TCU determinou: “[...] é obrigatória a gravação de provas 
orais quando da realização de concursos públicos, não sendo 
legítima a publicação de editais que tratem a referida obrigação 
como sendo uma faculdade conferida aos candidatos [...].”

Fonte: BRASIL. Tribunal de Contas da União. Processo nº TC-
026.901/2008-7. Acórdão nº 406/2011 Plenário. Relator: Ministro-
Substituto André Luiz de Carvalho. Brasília, DF, 16 de fevereiro 
de 2011. Diário Oficial da União [da] República Federativa do 
Brasil. Brasília, DF, 23 fev. 2011. Seção 1.

Pagamento antecipado – justifique!
 
 O Tribunal de Contas da União alertou para que: “[...] foi 
detectada a realização de pagamentos antecipados, a exemplo do 
ocorrido em relação às obras de ampliação da sede do Conselho 
(Contrato nº 1/2008), admitindo-se tal procedimento somente 
quando houver a devida justificativa e visar exclusivamente 
à sensível economia de recursos, com as indispensáveis e su-
ficientes garantias de ressarcimento ao erário, em obediência 
ao disposto no art. 62 da Lei nº 4.320, de 1964 e no art. 38 do 
Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, bem como a 
orientação contida na pacífica jurisprudência do Tribunal de 
Contas da União [...]”.

Fonte: BRASIL. Tribunal de Contas da União. Processo nº TC-
008.998/2001-0. Acórdão nº 4.130/2009 Plenário. Relator: Auditor 
Marcos Bemquerer Costa. Brasília, DF, 11 ago. 2009. Diário 
Oficial da União [da] República Federativa do Brasil. Brasília, 
DF, 14 ago. 2009. Seção 1.

Fracionamento - regra do planejamento anual

 O TCU determinou: “[...] elabore anualmente inventário 
dos bens móveis da sede e das Administrações Executivas e 
Regionais - AER/Funai e [...]  planeje adequadamente as compras 
e a contratação de serviços durante o exercício financeiro, de 
forma a evitar a prática de fracionamento da despesa, por meio 
de dispensas de licitação, observando os limites para aplicação 
correta das modalidades de licitação previstos no art. 23 da Lei 
n. 8.666/1993 [...]”.
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o chefe

Prezado Chefe Teixeira, apesar de não estar, no momento, em cargo de chefia, uma dúvida me aflige, sobre a qual não 
posso aconselhar-me com meu chefe, por motivos que logo entenderá. Ocorre que integro uma equipe pequena, mas 
bastante unida.  Sempre trabalhamos em paz e em harmonia, até que, meses atrás, recebemos dois novos colaboradores em 
nosso grupo – um dos quais parece destoar um pouco do restante de nós. Já o flagrei tecendo comentários aparentemente 
inocentes, mas também potencialmente ‘venenosos’. Há pouco, descobri um procedimento antiético cometido por  ele  que 
pode, futuramente, prejudicar a todos nós. O que fazer? Devo comunicar ao nosso chefe as minhas suspeitas sobre o caráter 
dessa pessoa ou devo conversar primeiramente com os meus colegas? Não quero parecer ‘dedo-duro’, mas também não 
quero que algum de nós seja injustiçado. Estou preocupado. Conto com a sua orientação, pela qual, desde já, agradeço”.

Caro amigo, vou abrir essa ex-
ceção para atendê-lo, pois sua 
dúvida é muito pertinente e, 

certamente, prejudicará também o 
seu chefe. Na cultura brasileira, o as-
sim chamado “dedo-duro”, é de fato, 
malvisto e malquisto pela maioria 
das pessoas, que normalmente dele 
se afastam. No ambiente profissio-
nal, isso quase sempre significa um 
isolamento que, com o tempo, pode 
ser difícil de suportar. Além do mais, 
uma vez que receba esse rótulo, você 
provavelmente não se livrará mais 
dele, o que tornará seu isolamento 
uma “sentença perpétua”.                                                                                                                                  
 Mas essa repulsa do brasileiro 
ao “denuncismo” muitas vezes leva 
a uma distorção de valores, fazendo 
com que o peso da fama de “dela-
tor” afete negativamente até mesmo 
quem denuncia o que, de fato, deve 
ser denunciado. Ainda bem que na 
administração pública existe antídoto 
para essa situação, como bem explica 
o nosso amigo e advogado Danilo 
Ambrozio, com quem troquei ideias 
sobre o caso que você relata. Veja 
como se pronunciou o meu amigo 
e especialista:
 “O comportamento do servidor 
no ambiente de trabalho, a forma 
como ele se relaciona com outros 
servidores, com os superiores hie-

Ética no trabalho: denunciar erros ou calar?

rárquicos, com os administrados 
e, mesmo, a forma como conduz 
suas obrigações e atividades, estão 
relacionadas a uma série de fatores 
culturais e organizacionais. Entre-
tanto há um conjunto de normas e 
princípios que regem a administração 
pública e que não podem, por certo, 
ser influenciadas pelo caráter e pelas 
condutas dos seus servidores.
 Assim, com o intuito de har-
monizar essas condutas, buscando 
o pleno cumprimento dos princípios 
da Administração, foram estabele-
cidas, pelo Decreto n° 1.171 de 1994 
(Código de Ética), regras que tratam 
da ética, da dignidade, do decoro, 
do zelo, da eficácia e dos princípios 
morais dentro do serviço público. 
Essas regas determinam que o ser-
vidor público não poderá desprezar 
o elemento ético de sua conduta, 
devendo seu comportamento ser dire-
cionado para a preservação da honra 
e da tradição dos serviços públicos. 
 Ocorre, no caso, que a conduta 
narrada (o servidor que tece comen-
tários inapropriados no ambiente de 
trabalho e que pode vir a prejudicar 
a equipe) vai de encontro às orien-
tações contidas naquele Código de 
Ética, que determina ser vedado ao 
servidor ‘prejudicar deliberadamente 
a reputação de outros servidores ou 

de cidadãos que deles dependam’ 
(letra ‘b’ do item XV do Decreto 
n° 1.171/1994).
 Ao considerar o ato praticado 
como violação ao Código de Ética, 
é preciso que o servidor comunique 
imediatamente os fatos a seu superior 
hierárquico. E essa comunicação 
não poderá ser considerada intriga, 
boato ou ‘fofoca’, mas sim o estrito 
cumprimento de uma ação moral 
e ética, realizada a bem do serviço 
público.
 Já o superior hierárquico possui 
como atribuição inerente ao cargo 
buscar as melhores condições de 
trabalho, com vistas a obter maior 
eficácia na prestação do serviço pú-
blico. Portanto, quando ciente da 
situação de conflito, deve buscar 
conciliar as relações interpessoais, 
com o fim de restabelecer a paz e 
o bom convívio social no ambiente 
profissional. 
 Caso a mediação não surta os 
efeitos desejados, resta ainda bus-
car a Comissão de Ética do órgão, 
se já houver sido constituída (em 
virtude de determinação do próprio 
Decreto n° 1.171/1994) ou, ainda, 
encaminhar denúncia à Ouvidoria 
do Servidor, que deverá buscar os 
caminhos mais apropriados para a 
solução da questão.” 

40 abril de 2011 capitalpublico.com.br



líder, divida suas dúvidas com o chefe: 
redacao@capitalpublico.com.br

danilo ambrozio de assis é advogado, 
com graduação pelo Centro Universitário 
de brasília. Atualmente, é assessor do 
Departamento de Normas e Procedimentos 
Judiciais da Secretaria de recursos Humanos 
do Ministério do Planejamento, orçamento e 
Gestão (SrH/Denop/MPoG).

Ë
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o especialista responde

Faça suas perguntas 
aos melhores especialistas do país

Qual a diferença entre licitação 
fracassada e deserta? Em algum 
desses casos pode-se dispensar 
a licitação? Ou ela deve ser, 
necessariamente, repetida?  

Guilherme Tinoco, por e-mail

A	licitação	é	considerada	de-serta	quando	não	acudirem	
interessados	ao	certame.	Por	

outro	lado,	é	considerada	fracassada	
quando	houve	interessados,	porém	
nenhum	foi	selecionado,	seja	por	ina-
bilitação,	seja	por	desclassificação	das	
propostas.
	 Muito	embora	em	ambas	as	situ-
ações	a	administração	pública	tenha	
frustrado	o	seu	 intento	de	efetivar	
uma	contratação	ou	uma	aquisição,	
a	diferença	não	é	apenas	formal,	visto	
que	os	efeitos	jurídicos	subsequentes	
são	distintos.
	 Na	hipótese	de	a	 licitação	ter	
sido	deserta,	 incide	o	art.	24,	 inciso	
V,	da	Lei	nº	8.666/93:

	 Art.	24.	 	É	dispensável	a	
licitação:	
	 V	-	quando	não	acudirem	
interessados	à	licitação	ante-
rior	e	esta,	 justificadamente,	
não	puder	ser	repetida	sem	
prejuízo	para	a	Administração,	
mantidas,	neste	caso,	todas	as	
condições	preestabelecidas;

	 Logo,	a	lei	admite	a	contratação	
direta	quando	não	acudirem	interes-

sados	à	 licitação	anterior.	Deve-se	
destacar,	porém,	que	deve	haver	
fundada	 justificativa	para	que	não	
se	repita	o	certame,	 fato	este	que,	
por	si	só,	poderia	acarretar	prejuízo	
para	a	Administração,	em	função	
do	retardamento.	Ademais,	as	con-
dições	editalícias	pretéritas	devem	
ser	mantidas,	sob	pena	de	se	carac-
terizar	a	ilegitimidade	da	contratação	
direta.	Nesse	sentido,	inclusive,	é	o	
entendimento	do	Tribunal	de	Contas	
da	União	(TCU),	conforme	aresto	a	
seguir	transcrito:

	 	l)	Contratos	de	manuten-
ção	dos	elevadores	(Contrato	
nº	03/94-PCU)	com	a	"[con-
tratada]	(...)"	e	os	respectivos	
termos	aditivos	foram	todos	
baseados	em	dispensa	de	li-
citação,	 fundamentada	nos	
art.	22,	§	7º,	e	24,	inciso	V,	da	
Lei	nº	8.666/93	e	considerados	
como	serviços	executados	de	
forma	contínua.	Houve,	nos	3	
casos,	um	lapso	de	tempo	en-
tre	o	término	da	vigência	do	
contrato	e	o	início	da	vigência	
de	seu	termo	aditivo,	sem	co-
bertura	contratual,	sendo	que,	
no	caso	do	contrato	nº	01/95-
PCU	com	a	"[contratada]	(...)",	
houve	violação	do	estatuído	
no	art.	 62,	 caput,	da	Lei	nº	
8.666/93,	pois,	nesse	caso,	os	
preços	envolvidos	estavam	
acima	da	faixa	de	convite,	o	
que	torna	obrigatório	o	uso	
do	instrumento	de	contrato:
	 O alegado art. 24, inciso V, 
da Lei nº 8.666/93, permite a 

dispensa de licitação 'quando 
não acudirem interessados à 
licitação anterior e esta, jus-
tificadamente, não puder ser 
repetida sem prejuízo para 
a administração, mantidas, 
neste caso, todas as condi-
ções preestabelecidas'.	En-
tendemos	que	não	se	pode	
inferir,	por	não	terem	acudido	
interessados	à	licitação	ante-
rior	-	e	daí	se	tenha	contratado	
mediante	a	dispensa	do	men-
cionado	dispositivo	 -,	 que,	
posteriormente,	ao	término	
do	contrato,	ainda	se	man-
têm	as	mesmas	condições	e,	
portanto,	deva	ser	efetuada	
renovação	do	 instrumento	
contratual	sem	realização,	no-
vamente,	de	procedimento	
licitatório.	O	Magnífico	Reitor	
afirma	que	as	justificativas	da	
dispensa	no	processo	inicial	
-	o	não	comparecimento	de	
outros	 interessados	-	ainda	
se	caracterizavam,	mas	não	
comprova	esta	afirmação	com	
qualquer	documento.	À	re-
velia	da	 lei,	que	só	permite,	
segundo	o	supracitado	art.	
24,	V,	a	dispensa	mediante	
a	ilustração	de	uma	licitação	
anterior,	aditivo	os	contratos	
havidos,	sem	a	realização	do	
devido	certame.
	 ACORDAM	(...)	em:
	 8.4	 -	determinar	 à	Uni-
versidade	Federal	da	Bahia	
-	UFBA,	com	a	finalidade	de	
corrigir	as	falhas	detectadas	
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?
?

?
por	ocasião	do	exame	destas	
contas,	e	prevenir	possíveis	
reincidências,	que:
	 f) somente dispense o 
procedimento licitatório com 
base no art. 24, inciso V da 
Lei nº 8.666/93 quando for 
efetivamente realizada uma 
licitação anterior em que não 
acudiram interessados;	
	 (AC-0087-10/00-2			Sessão:	
23/03/00				Grupo:	I				Classe:	
II	 	 	 	Relator:	Ministro	VALMIR	
CAMPELO	-	Tomada	e	Pres-
tação	de	Contas)

	 Ao	revés,	na	hipótese	da	licita-
ção	ter	sido	considerada	fracassada,	
aplica-se,	a	princípio,	o	art.	48,	§	3º,	
da	Lei	nº	8.666/93:
	 Art.	48.		...
	 §	3º	Quando	todos	os	licitan-
tes	 forem	inabilitados	ou	todas	as	
propostas	forem	desclassificadas,	a	
administração	poderá	fixar	aos	 lici-
tantes	o	prazo	de	oito	dias	úteis	
para	a	apresentação	de	nova	
documentação	ou	de	outras	
propostas	 escoimadas	 das	
causas	referidas	neste	artigo,	
facultada,	no	caso	de	convite,	
a	redução	deste	prazo	para	
três	dias	úteis.	(Incluído	pela	
Lei	nº	9.648,	de	1998)
	 Nesse	sentido,	a	solução	le-
gal	é	que	a	Administração	con-
ceda	prazo	para	apresentação	
de	nova	documentação	ou	de	
novas	propostas	pelos	licitantes.
	 Contudo,	vale	ressaltar	que	
a	 licitação	fracassada	também	
pode,	em	uma	única	circuns-
tância,	não	sendo	resolvida	
a	pendência	com	a	aplica-
ção	 do	§	 3º	 do	 art.	 48	 da	
Lei	 nº	 8.666/93,	
redundar	na	con-
tratação	direta,	nos	

termos	do	art.	24,	inciso	VII:
	 Art.	24.		É	dispensável	a	licitação:	
	 VII	-	quando	as	propostas	apre-
sentadas	consignarem	preços	ma-
nifestamente	superiores	aos	pratica-
dos	no	mercado	nacional,	ou	forem	
incompatíveis	com	os	fixados	pelos	
órgãos	oficiais	competentes,	casos	
em	que,	observado	o	parágrafo	único	
do	art.	48	desta	Lei	e,	persistindo	a	
situação,	será	admitida	a	adjudicação	
direta	dos	bens	ou	serviços,	por	valor	
não	superior	ao	constante	do	registro	
de	preços,	ou	dos	serviços;		(vide	§	3º	
do	art.	48.)
	 Em	suma,	embora	com	efeito	
prático	similar,	as	 licitações	deserta	
e	fracassada	conduzem	a	resultados	
distintos. 

Esperamos ter contribuído e 
esclarecido as dúvidas. Nossa 
equipe está à disposição dos 
leitores da Capital Público. 
Participe você também! Entre 
em contato conosco pelo e-mail 
redacao@capitalpublico.com.br. 

Vinícius Xavier Teixeira e  
Corpo Docente da Esafi

 Amigo leitor, 
lembre-se de que 

o Desafio da seção 
continua em nosso 
site. Acesse www.

capitalpublico.com.br 
e teste seus 

conhecimentos. Você 
pode ganhar um curso da 

Esafi!
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Como evitar que eles transpareçam e prejudiquem sua imagem ou desempenho
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capital profissional

Por Bete D’Elia

Omundo do trabalho sempre 
preconizou que o verdadeiro 
profissional deve saber man-

ter os problemas pessoais fora do lo-
cal de trabalho, além de não permitir 
que eles prejudiquem o desempenho 
e a produtividade. Há décadas esse 
paradigma vem se mantendo, po-
rém, com mudanças gradativas no 
significado e na forma de preparar 
os profissionais para responderem a 
esse desafio, com qualidade.
 Se fizermos um retrospecto às 
décadas de 60 e 70, encontraremos 
sinais de rigidez e inflexibilidade. 
A separação dos papéis pessoal e 
profissional era exigida de forma até  
radical. Considerava-se “proibido” 
levar os problemas para o local de 
trabalho, e as “punições” eram rela-
tivamente severas. Quem não tivesse 
essa habilidade já era colocado para 
escanteio, como pertencente ao mun-
do dos frágeis e antiprofissionais.
 Paralelamente, não havia um 
preparo adequado para desenvolver 
essa atitude. As pessoas tinham ou 
não tinham essa habilidade, como se 
ela fizesse parte do DNA.
 Quem se enquadrava no mode-
lo, normalmente, agregava ao perfil 
imparcial posturas profissionais to-

Mantendo	problemas
pessoais fora do local de trabalho

talmente desprovidas de sentimento. 
Muitos entendiam que “deixar os 
problemas fora do local de trabalho” 
pressupunha frieza, indiferença, com 
a apologia do “pensar” em detrimento 
do sentir.
 Aqueles que não se encaixavam 
no padrão procuravam “disfarçar” o 
que sentiam, para não perderem o 
emprego. Porém, ficavam sem iden-
tidade. E não tinham oportunidade 
para desenvolver a tão desejada com-
petência.
 Como consequência, até meados 
da década de 80, a maioria dos am-
bientes de trabalho era hostil, com 
uma distância muito grande entre 
líderes e liderados, poucos víncu-
los entre as pessoas, inexistência de 
trabalho de equipe e pouco compro-
metimento dos profissionais com os 
objetivos da empresa.  A lei vigente 
era capital x trabalho.
 No final da década de 80, inicia-
se a metamorfose, principalmente, 
no cenário brasileiro. A política da 
qualidade foi, sem dúvida, uma das 
grandes responsáveis para o início da 
mudança. 
 “Para se ter qualidade, fabri-
car produtos e prestar serviços com 
qualidade, as pessoas precisavam ter 

qualidade interna”.
 Esse importante pressuposto 
resgatou a identidade do ser humano 
integral, com cabeça, corpo e alma.
 O desenvolvimento dos profis-
sionais passou a ativar essas várias 
dimensões, que, conectadas propi-
ciavam um desempenho de excelên-
cia, que atendia às necessidades dos 
clientes.
 Novas relações passaram a ser 
formadas no mundo profissional, com 
as feições atualizadas do profissiona-
lismo. As empresas passaram a inves-
tir no equilíbrio de seus profissionais, 
valorizando tanto a razão quanto 
a emoção, como um diferencial no 
desempenho e produtividade.
 Dentro desse novo ambiente, 
como manter os problemas fora do 
ambiente de trabalho? Como impedir 
que eles interfiram negativamente na 
performance?
 Hoje, o desafio continua e é 
cada vez maior. Porém o significado 
do paradigma é apenas figurado. As 
pessoas não precisam, literalmente, 
deixar “lá fora” o coração e só entrar 
no trabalho com a cabeça. Elas sabem 
que são inteiras e devem trabalhar 
como tal, porque só assim poderão 
agregar valor, gerar resultados e 



comprometer-se com a filosofia e 
os objetivos. Esses novos valores 
desenvolveram o grande diferencial: 
consciência e profissionalismo. 
 Como seres humanos, não somos 
isentos de problemas. Eles fazem par-
te da bagagem coletiva. Ninguém tem 
controle sobre eles. Mas a consciência 
e a atitude profissional possibilitam 
assumir o comando, aprendendo a 
administrá-los com equilíbrio. Hoje, 
faz parte do perfil dos profissionais 
de sucesso ter autoconhecimento, 
inteligência emocional, saber adminis-
trar conflitos e outras competências 
comportamentais.
 Além de otimizar o desempenho, 
esse novo aprendizado amplia o le-
que de ferramentas para aceitar os 
problemas, sem sufocá-los ou 
disfarçá-los, mas manejando  

Mantendo	problemas
pessoais fora do local de trabalho

Ë

o “controle remoto”  para que eles 
entrem em cena na hora adequada. 
 Podemos dizer que todos os 
profissionais já incorporaram essa 
atitude?
 Ainda não. Estamos no processo.  
Mas, com certeza, já existe massa 
crítica para que os problemas deixem 
de ser os grandes vilões do sucesso 
profissional. Ao contrário. Muitas 
pessoas os elegem como mestres 
do seu crescimento na vida e no 
trabalho.
 Não é preciso travar uma 
luta intensa para que os pro-
blemas não entrem no traba-
lho com você. O “caminho das 
pedras” passa por aprender a tratá-los 
como “aliados” e coadjuvantes do seu 
sucesso profissional. 

Bete d’elia é pós-graduada em 
Psicologia Universal e especialista 
nas áreas de recursos Humanos, 
Administração, Qualidade Total e 
de Vida, liderança, Trabalho em 
Equipe, Comunicação etc. Também 
é consultora, palestrante, instrutora, 
professora e autora de livros.



articulando    >>> Helton Fonseca Viegas

 No dia 25 de agosto de 2010, o Tribunal de 
Contas da União publicou, baseado nas orien-
tações da Súmula nº 331 do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST) – via Resolução nº 23/93 –, 
o Acórdão nº 2.132/2010, recomendando o fim 
dos contratos de mão de obra terceirizada nas 
empresas estatais ligadas ao governo federal. 
O TCU sugeriu um prazo de cinco anos para 
que as empresas substituam os servidores ter-
ceirizados em atividades-fim por profissionais 
contratados por concurso público.
 Tal decisão foi resultado da constatação de 
diversas irregularidades causadas pelo desvir-
tuamento das terceirizações, já que, de acordo 
com o ministro relator, Augusto Nardes, foi 
possível comprovar “um grande número de 
terceirizados exercendo funções previstas em 
planos de carreiras e salários”.
 Com esse quadro, conclui-se que o pro-

 A terceirização, de forma ampla, significa 
a transferência de determinados serviços para 
terceiros, ou seja, descentraliza os serviços 
mediante contrato, para que a empresa contra-
tada ofereça a mão de obra objeto do contrato 
firmado entre as partes
 Atualmente, a terceirização encontra-se 
regulada pela Instrução Normativa nº 2, com 
alterações da Instrução Normativa nº 3 do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Ges-
tão (MPOG), limitando a contratação para os 
serviços considerados auxiliares necessários à 
Administração para o desempenho das suas 
atribuições, quando a interrupção destas possa 
comprometer a continuidade das suas atividades 
e cuja contratação deva estender-se por mais 
de um exercício financeiro.
 Com isso, a terceirização de serviços, que 
compreendam atividades inerentes às categorias 
funcionais abrangidas pelo plano de cargos e 
salários do órgão ou entidade e que constituam 
sua missão institucional, é vedada.  Por outro 
lado, é recomendada para aquelas atividades 
de apoio ao funcionamento da administração 
pública, como aquelas ligadas a conservação, 
limpeza, segurança, vigilância, transportes, 
informática, copeiragem, recepção, reprografia, 
telecomunicações e manutenção de prédios, 
equipamentos e instalações.   

A TERCEIRIzAçãO NA 
ADMINISTRAçãO PúBLICA E O 
ACÓRDãO TCU Nº 2.132/2010
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A terceirização de serviços, 
que compreendam atividades 

inerentes às categorias 
funcionais abrangidas pelo 
plano de cargos e salários 

do órgão ou entidade e 
que constituam sua missão 

institucional, é vedada



blema não está na terceirização como um todo, 
mas tão-somente no desvirtuamento daquela. 
Contudo, urge ressaltar que a terceirização da 
atividade-fim não é totalmente incompatível 
com a administração pública, senão vejamos:
 No âmbito da administração pública, o Di-
reito Positivo apresenta institutos e prescrições 
constitucionais e legais radicalmente contrários 
à recomendação do Acórdão nº 2.132/2010 do 
TCU, que visa à restrição da terceirização de 
atividades-fim.
 Assim, já na Constituição, em seu art. 175, 
há a previsão da concessão e permissão de 
serviços públicos, dando berço constitucional 
a institutos que importam em efeitos jurídicos 
bem mais extensos que a terceirização, expli-
citamente atingindo atividades-fim do Estado 
(os serviços públicos). 
 Há ainda várias disposições legais que, en-
faticamente, prevêem a terceirização no Estado 
em raias bem mais extensas que a recomendação 
do TCU. O Decreto-Lei nº 200/67, art. 10, § 7º 
diz: 

 Art. 10. A execução das atividades 
da Administração Federal deverá ser 
amplamente descentralizada.
  § 7º Para melhor desincumbir-se 
das tarefas de planejamento, coordenação, 
supervisão e controle, e com o objetivo 
de impedir o crescimento desmesurado da 
máquina administrativa, a Administração 
procurará desobrigar-se da realização ma-
terial de tarefas executivas, recorrendo, 
sempre que possível, à execução indireta, 
mediante contrato, desde que exista, na 
área, iniciativa privada suficientemente 
desenvolvida e capacitada a desempenhar 
os encargos de execução.

 Ainda, a Lei nº 8.987/95, em seu art. 25, 
§ 1º, dispõe:

 Art. 25. Incumbe à concessionária a 
execução do serviço concedido, cabendo-
lhe responder por todos os prejuízos cau-
sados ao poder concedente, aos usuários 

ou a terceiros, sem que a fiscalização 
exercida pelo órgão competente exclua 
ou atenue essa responsabilidade. 
 § 1º Sem prejuízo da responsabili-
dade a que se refere este artigo, a conces-
sionária poderá contratar com terceiros o 
desenvolvimento de atividades inerentes, 
acessórias ou complementares ao serviço 
concedido, bem como a implementação 
de projetos associados.

 A Lei nº 9.472/97, em seu art. 94, II, 
também dispõe:

 Art. 94. No cumprimento de seus 
deveres, a concessionária poderá, obser-
vadas as condições e limites estabelecidos 
pela Agência: 
 II - contratar com terceiros o de-
senvolvimento de atividades inerentes, 
acessórias ou complementares ao serviço, 
bem como a implementação de projetos 
associados.
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 Ressate-se ainda, que a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal – LC 101/00, em seu 
art. 18, § 1º, reforça a legitimidade da 
terceirização de atividades-fim do Estado, 
definindo que “os valores dos contratos 
de terceirização de mão de obra que se 
referem à substituição de servidores e 
empregados públicos serão contabiliza-
dos como "Outras Despesas de Pessoal. 
reforça a legitimidade da terceirização 
de atividades fim do Estado”. 

 Diante de todo este contexto normativo, é 
salutar reconhecer que o Estado, salvo as ativi-
dades indelegáveis, pode valer-se a princípio do 
seu quadro próprio de servidores ou empregados 
ou adotar terceirizados em sentido amplo. 
 A nosso ver, não vige, no Direito Público, 
a dicotomia atividade-meio x atividade-fim 
para saber se uma atividade pode ser objeto 
de terceirização ou não, mas, sim, atividades 
delegáveis x funções indelegáveis. Com isso, 
a terceirização pode, perfeitamente, abranger 
atividades-fim do Estado e, mesmo quando for 
uma atividade indelegável, poderá haver a ter-
ceirização quanto às atividades complementares 
ou auxiliares. 
 Logo, a decisão do TCU, por meio do 
Acórdão nº 2.132/2010, torna-se injustificável, 
uma vez que parte de uma leitura assistemática 
da regra do requisito do concurso público para 
nomeação a cargo público ou contratação em 
emprego público, previsto na Carta Magna em 
seu art. 37, II, tomando por ilícita a terceiriza-
ção em atividades-fim por supô-la contrária à 
referida regra. Tal decisão não vislumbra outra 

regra contida no mesmo art. 37 da Constitui-
ção Federal, que, em seu Inciso XXI, também 
prestigia as mesmas isonomia e impessoalidade 
buscadas pelo Acórdão nº 2.132, haja vista 
que, quando o administrador público opta pela 
terceirização, necessariamente há de fazê-la por 
modalidade licitatória. 
 Enfim, com todo o respeito e admiração que 
merece a Corte de Contas da União, faz jus a 
críticas a decisão exarada no Acórdão nº 2.132, 
uma vez que a desterceirização ou primarização 
das atividades das entidades e órgãos públicos 
gerará milhares de miseráveis, já que, como 
muito bem salientado pela Drª Celita Oliveira 
Sousa3: “os serviços terceirizados, na maior parte, 
são meramente operacionais, executados por 
pessoas de pouca instrução, que são apropriadas 
e eficientes nas tarefas que desempenham, mas 
não reúnem condições de aprovação em concurso 
público, ao qual tornou-se comum concorrerem 
pessoas de nível superior e bacharéis, que certa-
mente serão aprovados; só que além deixar sem 
empregos os atuais trabalhadores, não terão a 
menor aptidão para exercer tais atividades, o 
que causará prejuízos à coletividade e muitas 
famílias desamparadas”.
 Ademais, com todo o exposto, as organiza-
ções, sejam públicas ou privadas, para cumprir 
com suas obrigações legais e contratuais, não 
terão como executar diretamente os serviços 
que hoje são terceirizados, o que, ressalte-se, 
não fere qualquer texto de lei, seja infra ou 
constitucional, além do que, a mudança prevista 
com a primarização dos serviços terceirizados 
aumentaria os custos exacerbadamente. 

articulando
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saiba mais em: www.funasa.gov.b

 No Dia Mundial da água (22 de março), o presidente da Funasa assinou a Portaria nº 177, que 
visa a garantir que estados e municípios atendam a parâmetros seguros no que refere à qualidade da 
água para consumo humano. Além disso, vai investir r$ 8 milhões para que as 26 Superintendências da 
Funasa pelo brasil possam elaborar atividades ao longo do ano para o Programa de Apoio ao Controle de 
Qualidade da água para Consumo Humano, ações de educação e saúde ambiental e para estruturação 
dos serviços de saúde ambiental. Vale ressaltar que 12% das internações nos hospitais e postos médicos 
do país, são decorrentes da falta de água tratada.

conhecendo

Fundação Nacional de Saúde
Da Redação

O Conhecendo deste mês faz 
uma homenagem aos 20 
anos da Fundação Nacional 

de Saúde (Funasa), órgão executivo 
do Ministério da Saúde, instituído 
pelo Decreto nº 100, de 16 de abril de 
1991. Mas, apesar do “nascimento” 
oficial nessa data, as ações de saúde 
pública hoje sob responsabilidade 
da Funasa constituem, na verdade, 
uma história de mais de cem anos 
de pioneirismo e bravura – as lutas 
para combater endemias e doenças 
tropicais, melhorando as condições 
sanitárias do país, compõem um dos 
mais ricos capítulos da vida pública 
brasileira.
 “Nessas duas décadas, a Funasa 
contribuiu para que pessoas que nun-
ca tiveram acesso à água encanada 
e potável passassem a ter. É o nosso 
compromisso com a universalização 
do acesso à água em quantidade e 
qualidade suficiente. Hoje podemos 
dizer que a Funasa é uma importante 
ferramenta na erradicação da pobreza 
e da fome”, destacou o presidente da 
entidade, Faustino Lins.
 Mais que justo, falar da Funasa 
nesta edição é também oportuno, 
uma vez que em abril se comemora 
uma data estreitamente relacionada 
à atividade do órgão: o Dia Mundial 
da Saúde (07 de abril). Além das 
ações de saneamento para prevenção 
e controle de doenças, a Fundação 
atua na formulação e implementação 
de ações de promoção e proteção à 
saúde relacionadas com aquelas esta-
belecidas pelo Subsistema Nacional de 
Vigilância em Saúde Ambiental, por 
meio de duas vertentes principais:

>> Saúde Ambiental
 Na área de Saúde Ambiental, 
compete à Funasa planejar, coordenar, 
supervisionar e monitorar a execução 
de atividades relativas:
w à formulação e apoio à implementa-

ção de ações de promoção e proteção 
à saúde ambiental, em consonân-
cia com a política do Subsistema 
Nacional de Vigilância em Saúde 
Ambiental;

w apoio ao controle da qualidade de 
água para consumo humano pro-
veniente de sistemas de abasteci-
mento público, conforme critérios 
e parâmetros estabelecidos pelo 
Ministério da Saúde; e

w ao apoio ao desenvolvimento de 
estudos e pesquisas na área de saúde 
ambiental. 

>> Engenharia de Saúde Pública
 A relação entre as condições 
ambientais, os problemas sanitários 
e o perfil epidemiológico de várias 
doenças está no foco das ações de 
saneamento da Funasa, integrando-
as ao Sistema único de Saúde (SUS) 
sob o ponto de vista da prevenção 
de doenças. Entre as ações previstas 
estão a construção e ampliação de 
sistemas de abastecimento de água 
e tratamento de esgotos, além da 
implantação de melhorias sanitárias 
domiciliares.
 A Funasa está, ainda, implan-
tando, ampliando ou melhorando os 
sistemas de tratamento e destinação 
final de resíduos sólidos, principal-
mente em áreas de proliferação do 
mosquito Aedes aegypti, transmissor 
da dengue; efetivando a drenagem e 
o manejo ambiental em áreas endê-
micas de malária; e realizando obras 
de engenharia em habitações visando 
ao controle da doença de Chagas.
 Fazem parte das prioridades da 
Fundação a promoção, o apoio técnico 
e financeiro ao controle de qualidade 
da água para consumo humano; o es-
tímulo e financiamento de projetos 
de pesquisa em engenharia de saúde 
pública e saneamento; e o apoio técnico 
a estados e municípios para a execução 
de projetos de saneamento, passando 
por estratégias de cooperação técnica.
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DA RELATIVIzAçãO DA 
APLICAçãO DE DEMISSãO 
PREVISTA PARA O 
DESCUMPRIMENTO DO ART.117, 
X, DA LEI Nº 8.112/90

 O escopo do presente é analisar se a con-
duta do servidor público, que se enquadra na 
proibição constante do artigo 117, X, da Lei 
nº 8.112/90, merece a penalidade de demissão 
prevista no artigo 132 do mesmo diploma legal.
 É de bom alvitre salientar que, teleolo-
gicamente, o inciso X, do artigo nº 117, da 
Lei nº 8.112/90 tem o intuito de impedir que 
o interesse privado do servidor prevaleça em 
detrimento do interesse público.
 Se formos fazer uma interpretação literal 
dos artigos acima mencionados e abaixo trans-
critos, chegamos à conclusão de que o servidor 
público tem de sofrer a penalidade de demissão 
no caso do mesmo figurar como gerente/admi-
nistrador de empresa privada. Vejamos:

 Art. 117.  Ao servidor é proibido:
 X - participar de gerência ou ad-
ministração de sociedade privada, perso-
nificada ou não personificada, exercer o 
comércio, exceto na qualidade de acio-
nista, cotista ou comanditário;
 Parágrafo único.  A vedação de que 
trata o inciso X do caput deste artigo 
não se aplica nos seguintes casos:

articulando    >>> Virgilio Antonio Ribeiro de Oliveira Filho
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 I - participação nos conselhos de 
administração e fiscal de empresas ou 
entidades em que a União detenha, direta 
ou indiretamente, participação no capi-
tal social ou em sociedade cooperativa 
constituída para prestar serviços a seus 
membros; e 
 II - gozo de licença para o trato 
de interesses particulares, na forma do 
art. 91 desta Lei, observada a legislação 
sobre conflito de interesses.
 Art. 132.  A demissão será aplicada 
nos seguintes casos:
 XIII - transgressão dos incisos IX 
a XVI do art. 117.

 O artigo 128, da Lei nº 8.112/90, institui 
uma certa discricionariedade para o julgador 
no momento da aplicação da pena. Lembremos 
sempre que essa discricionariedade diz respeito 
à aplicação/dosimetria da pena, e não à pena em 
si. Em relação a esta, não há discricionariedade.

 Art. 128. Na aplicação das pena-
lidades serão consideradas a natureza 
e a gravidade da infração cometida, os 
danos que dela provierem para o serviço 
público, as circunstâncias agravantes ou 
atenuantes e os antecedentes funcionais.
 Parágrafo único.  O ato de impo-
sição da penalidade mencionará sempre 
o fundamento legal e a causa da sanção 
disciplinar.

 Entrando na seara interpretativa, a Contro-
ladoria-Geral da União (CGU), em sua apostila 
do texto "Treinamento em Processo Adminis-
trativo Disciplinar (PAD) - Formação de Mem-
bros. Julho de 2008. p. 288", nos ensina que, 
para haver configuração de infração de dever 
funcional, tem de haver a efetiva gerência ou 
administração da empresa, não bastando figurar 
apenas de direito. (Analisando a literalidade da 
Lei nº 8.112/90, esta pede a "efetiva gerência"). 
Vejamos o que ensina a douta CGU:

 "[...] o mandamento deste inciso 
pode ser entendido de forma mais res-

trita, configurando-se apenas com com-
provação da gerência, da administração 
ou do comércio de fato, não bastando 
figurar de direito. Quanto à gerência 
ou administração, se a empresa nunca 
operou ou não opera desde o gerente ou 
o administrador foi investido em cargo 
público, pode-se inferir que não haverá 
afronta à tutela da impessoalidade se o 
servidor figurara como tal na sociedade, 
visto que, na prática, não se cogitará de 
vantagem indevida, tanto a ele mesmo 
quanto à sociedade".

 Com efeito, todos os atos administrativos 
são norteados pelos princípios da administra-
ção pública. Esses princípios estão inseridos 
principalmente no artigo 37 da Constituição 
Federal (sem se esquecer dos princípios trazi-
dos, também, na legislação infraconstitucional). 
Vejamos in verbis:

 Art. 37. A administração pública 
direta e indireta de qualquer dos Pode-
res da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, 
também, ao seguinte: (grifo nosso)

 Como antes mencionado, todos os atos 
da administração pública são pautados pelos 
seus princípios. Assim, essa relativização da 
penalidade, ora em análise, visa ao bem da  
Administração (a efetivação dos seus princí-

51abril de 2011capitalpublico.com.br

O artigo 128, da Lei nº 8.112/90, 
institui uma certa discricionariedade 

para o julgador no momento da 
aplicação da pena. Lembremos 

sempre que essa discricionariedade 
diz respeito à aplicação/dosimetria da 

pena, e não à pena em si



pios) e não ao bem do servidor público. Visa a 
proteger o serviço público e a sua continuidade.
 A Lei coibe, justamente, o conflito de 
horários do servidor, manter o foco do servidor 
na Administração e evitar o perigosíssimo e 
nefasto conflito de interesses.
 Vale destacar que o artigo 117, X, da Lei 
nº 8.112/90 vem sendo sistematicamente alte-
rado. As alterações são inseridas sempre com 
o intuito de acompanhar o dinamismo da so-
ciedade, do serviço público e, principalmente, 
do interesse público.
 Vejamos as algumas antigas redações do 
inciso X, do artigo 117, da Lei nº 8.112/90:

 X - participar de gerência ou admi-
nistração de empresa privada, sociedade 
civil, ou exercer o comércio, exceto na 
qualidade de acionista, cotista ou coman-
ditário;
 X - participar de gerência ou admi-
nistração de empresa privada, sociedade 
civil, salvo a participação nos conselhos 
de administração e fiscal de empresas 
ou entidades em que a União detenha, 
direta ou indiretamente, participação 
do capital social, sendo-lhe vedado 
exercer o comércio, exceto na qualidade 
de acionista, cotista ou comanditário; 
(Redação dada pela Medida Provisória 

nº 2.225-45, de 4.9.2001)
 X - participar de gerência ou ad-
ministração de sociedade privada, per-
sonificada ou não personificada, salvo a 
participação nos conselhos de adminis-
tração e fiscal de empresas ou entidades 
em que a União detenha, direta ou indi-
retamente, participação no capital social 
ou sem sociedade cooperativa constituída 
para prestar serviços a seus membros, e 
exercer o comércio, exceto na qualidade 
de acionista, cotista ou comanditário; 
participação salvo a empresa privada, se 
sociedade civil, ou exercer o comércio, 
exceto na qualidade de acionista, cotista 
ou comanditário; (Redação dada pela Lei 
nº 11.094, de 2005)
 X - participar de gerência ou ad-
ministração de sociedade privada, perso-
nificada ou não personificada, exercer o 
comércio, exceto na qualidade na qualida-
de de acionista, cotista ou comanditário; 
(Redação dada pela Medida Provisória nº 
431, de 2008).

 Assim, destacamos que todas as mudanças 
perpetradas no citado artigo visam, primordial-
mente, ao interesse público, mesmo que, a priori, 
deixe transparecer uma minoração de proibição 
ou relativização de pena para o servidor.
 Nessa esteira, e corroborando nosso en-
tendimento, transcrevemos parte do Relató-
rio de Inspeção Correicional do Ministério da 
Previdência Social, referente ao 1º semestre do 
ano de 2008, onde a Corregedoria Setorial da 
Controladoria-Geral da União assim se mani-
festou:
 "(...)
 60. A aplicação literal do artigo nº 117, inciso 
X, da Lei n 8.112/90, pode levar a Administra-
ção a ter mais prejuízos do que benefícios, até 
porque não se pode afirmar categoricamente 
que esses negócios privados sempre configuram 
prejuízo ao erário e conflito de interesses com 
a Administração em detrimento do interesse 

articulando
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público. Pelo contrário. Deve ser aplicado, ao 
caso concreto posto em consideração da Admi-
nistração, o princípio da lesividade das condutas.
 (...)
 64. No caso do exercício de sócio-gerência 
de empresas, e considerando o princípio da le-
sividade da conduta, deve a Administração, ao 
julgar condutas, avaliar, em cada caso concreto, 
se o ato praticado por servidor se enquadra na 
tipificação do inciso X do artigo 117 da Lei 
nº 8.112/90, hipótese em que seria cabível 
a demissão, ou em outros dispositivos, tais 
como o do inciso XVIII do mesmo artigo de 
lei (exercício de atividades que sejam incom-
patíveis com o exercício do cargo ou função e 
com o horário de trabalho), caso em que seria 
aplicável a penalidade de suspensão.
 65. Há de se reconhecer a aplicação do 
princípio da lesividade em casos de pouca insig-
nificância e baixa lesividade, de modo a garantir 
a correta subsunção do fato à norma".
 Assim, podemos afirmar, sem sombra de 
dúvida, que a relativização do artigo 117 c/c 
132, da Lei nº 8.112/90, é largamente utilizada 
na interpretação destes normativos legais, como 
também é aceita e recomendada pela CGU, por 
ser salutar para o serviço público e por estar em 
consonância com os princípios constitucionais 
da administração pública.
 Diante do acima exposto, chegamos à con-
clusão de que o servidor público não deve ser 
demitido apenas por figurar como sócio/gerente 
de uma sociedade (como manda a interpretação 
literal da Lei nº 8.112/90). Este tem de, efeti-
vamente, participar da gerência da empresa/
sociedade da qual é sócio, bem como, seguindo os 
ensinamentos da Controladoria-Geral da União, 
mesmo o servidor participando efetivamente da 
administração da sociedade, deve-se analisar 
no caso concreto, por intermédio do respectivo 
Processo Administrativo Disciplinar, a conduta 
do servidor para se estabelecer a correta inter-
pretação da norma em confronto com a efetiva 
conduta do servidor. 
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Ë

A Constituição Federal elencou, no art. 22, 
a competência legislativa que deve ser 
exercida, em caráter privativo, pela 

União. Nos temas do Direito Administrativo, 
discriminou, especificamente, a área de atuação 
do Congresso Nacional em vários subtemas.
 A competência privativa da União inadmi-
te, em regra, competência legislativa concor-
rente de outras esferas de governo. Somente 
mediante lei complementar da União é que os 
estados poderão legislar sobre questões espe-
cíficas. Essa regra é uma condição suspensiva, 
imposta no parágrafo único do art. 22, que 
demonstra, a toda evidência, que a compe-
tência do Estado-membro para legislar sobre 
os assuntos desse artigo não é regra, mas 
exceção.1
 Admite-se a competência legislativa dos 
estados apenas para normatizar “questões 
específicas”, nos casos em que a matéria 
“privativa” elencada no art. 22 seja precedida 
da expressão normas gerais e, ainda assim, só 
após a expedição da lei complementar  referida 
no parágrafo único. Nesse âmbito das questões 
específicas, a competência legislativa está 
contida até o advento da lei complementar 
referida. Até esse momento, as unidades da 
Federação só possuem competência supletiva. 
Não concorrem, nem complementam o texto 
legal em condições de igualdade com a esfera 
federal.
 Em princípio, o constituinte limitou a 
possibilidade de uma adventícia lei comple-
mentar autorizar apenas os estados a legislarem 
sobre questões específicas, omitindo-se em 
relação às demais unidades da Federação.
 Sobre o caso, descabe qualquer interpre-
tação construtiva, ampliativa ou analógica que 
busque assegurar competência legislativa a 

Competência legislativa do
DF e dos municípios
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Notas
1 Nesse sentido, deliberou o TJDF: “Os Estados e o Distrito 

Federal conquanto disponham de competência supletiva 
para, na ausência de legislação federal, legislar sobre licitação 
não podem ampliar os casos de dispensa e inexigibilidade 
da licitação, vez que as exceções à regra da obrigatoriedade 
da licitação são fixadas na lei federal”. Excerto do voto do 
desembargador Jair Soares, relator no Processo nº 47.112/1997 
4ª Turma Cível, Diário da Justiça [da] República Federativa do 
Brasil, Brasília, DF, 11 nov. 1998, p. 60.

2 Que em vernáculo corresponde a: “quando nas palavras não 
existe ambiguidade, não se deve admitir pesquisa acerca da 
vontade ou intenção” (Digesto, liv. 32, tít. 3. frag. 25, § 1º).

A	COMPETêNCIA	
PRIVATIVA	DA	UNIãO	
INADMITE,	EM	REGRA,	
COMPETêNCIA	
LEGISLATIVA	
CONCORRENTE	DE	
OUTRAS	ESFERAS	DE	
GOVERNO

“

“
esses entes não citados, porque a Constituição 
Federal, expressamente, refere-se a estes em 
diversas outras passagens, inclusive bastante 
próximas, como é o caso dos arts. 23, caput, 
e seu parágrafo único, assim como no art. 24, 
entre outros. A literalidade, no caso, não pode 
ser elastecida para alcançar pessoas jurídicas 
de direito público, que não são citadas. Este 
é um típico caso em que vale ressuscitar o 
brocardo cum in verbis nulla ambiguitas est, 
nom debet admitti voluntatis quaestio.2
 Como exposto, após o advento da nova 
Carta Política, não cabe qualquer legislação 
concorrente das unidades federadas, exceto, 
para os estados, se lei complementar assim 
os autorizar.
 O Distrito Federal pode exercitar a com-
petência legislativa que for reservada aos 
estados, pois, de acordo com o § 1º do art. 32, 
o Distrito Federal acumula a competência le-
gislativa destinada aos estados e municípios. 
Logo, pode legislar supletivamente e, após a 
lei complementar, referida no parágrafo único 
do art. 22, concorrentemente, também sobre 
questões específicas.
 É importante salientar, porém, que a 
própria Lei nº 8.666/1993 autoriza a edição 
de normas de natureza supletiva. Prevista no 
art. 118, no entanto, a edição de norma supleti-
va não pode contrariar as normas gerais da Lei 
de Licitações, ao passo que, para normatizar 
as questões específicas, o legislador poderá 
dispor até contra as normas gerais.
 Pelas considerações expendidas, conclui-se 
que, com os regramentos de caráter integrati-
vo e supletivo acrescentados ao que dispõe a 
Lei nº 8.666/1993, em nada altera a essência 
ou conteúdo básico desta lei.
 Essa visão, que acolhe como constitu-
cional a regulamentação das normas gerais 
insculpidas na Lei de Licitações, é a mais 
correta juridicamente e é também a mais ade-
quada ao interesse público, escopo perpétuo 
da atividade administrativa.
 Portanto, não apenas sob o aspecto 
constitucional, a regulamentação da Lei 
nº 8.666/1993 não invadiu a competência 

legislativa das unidades federadas, como 
também é conveniente, sob o aspecto prático, 
que a diversificação de normas se restrinja às 
peculiaridades locais, onde a lei federal seja 
inaplicável por fatos típicos regionais.
 Por esses motivos, é possível compreender 
a validade da edição de normas pelos estados, 
como já ocorreu com São Paulo e Bahia. 
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coluna    atualidade >>> Rui Magalhães Piscitelli

Os julgamentos dos 
tribunais de contas e os 

direitos fundamentais

Assunto que sempre nos 
preocupou foi a efetivação 
dos direitos fundamentais 

nos julgados, quer judiciais, quer 
administrativos. E, entre aqueles, 
a garantia constitucional do devido 
processo administrativo ocupa lugar 
de destaque.  
 Nunca tivemos dúvida da aplicação, por 
exemplo, da lei do processo administra-
tivo federal, ainda que subsidiariamente, 
ao julgamento dos Tribunais de Contas 
(TCs). A esse respeito, corroborando nosso 
entendimento, assim o Supremo Tribunal 
Federal (STF) já decidiu:

 A incidência imediata das garantias 
constitucionais referidas dispensariam 
previsão legal expressa de audiência dos 
interessados; de qualquer modo, nada 
exclui os procedimentos do Tribunal 
de Contas da aplicação subsidiária da 

lei geral de processo administrativo 
federal (Lei 9.784/1999), (...). A 

oportunidade de defesa assegurada 
ao interessado há de ser prévia 

à decisão, não lhe suprindo a 
falta a admissibilidade de 

recurso, mormente quan-
do o único admissível 

é o de reexame pelo 
mesmo plenário do 

TCU, de que emanou a decisão. (MS 
23.550, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 
julgamento em 4-4-2001, Plenário, DJ 
de 31-10-2001.)

 Também, nos seus atos de registro (exce-
tuada a hipótese prevista na Súmula vinculante 
nº 3 do STF quanto à não incidência da ampla 
defesa e contraditório nos registros iniciais de 
aposentadoria), devem os TCs observar a apli-
cação dos princípios constitucionais, e, ainda, 
dos insculpidos na Lei nº 9.784, de 1999.  As-
sim também já decidiu o STF (MS 25.963, Rel. 
Min. Cezar Peluso, julgamento em 23-10-2008, 
Plenário, DJE de 21-11-2008.)
 Aqui, inclusive, propomos que os princípios 
estabelecidos na Lei nº 9.784, de 1999, também 
sejam aplicáveis nas esferas estaduais, distrital e 
municipais, porque constituem uma sinalização 
de caminho ao sistema.  Ou, no entendimento 
do STF: princípios são princípios, não havendo 
se falar de princípios federais ou estaduais.

 (...) Não há falar-se em quebra 
do pacto federativo e do princípio da 
interdependência e harmonia entre os 
poderes em razão da aplicação de prin-
cípios jurídicos ditos 'federais' na inter-
pretação de textos normativos estaduais. 
Princípios são normas jurídicas de um 
determinado direito, no caso, do direito 
brasileiro. Não há princípios jurídicos 
aplicáveis no território de um, mas não 
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É	IMPERATIVO	DA	ATUALIDADE	
QUE	A	CONSTITUIçãO	FEDERAL	
VIGENTE	IMPõE	A	APLICAçãO	DOS	
PRINCíPIOS	CONSTITUCIONAIS	
E	LEGAIS	AO	PROCESSO	
ADMINISTRATIVO	NO	âMBITO	
DO	JULGAMENTO	DOS	TCS

“

“de outro ente federativo, sendo descabida 
a classificação dos princípios em 'fede-
rais' e 'estaduais' (ADI 246, Rel. Min. 
Eros Grau, julgamento em 16-12-2004, 
Plenário, DJ de 29-4-2005).

 Ainda mais porque podemos considerar os 
princípios contidos na Lei nº 9.784 como gerais, 
jungindo, pois, à União, legislar privativamente 
sobre processo civil, conforme contido no inciso 
I do art. 22 da Constituição. 
 Nesse sentido, por que não se aplicar 
também, subsidiariamente, aos processos de 
julgamento dos TCs (da União e estaduais) os 
dispositivos principiológicos da Lei nº 9.873, 
de 1999? A saber, da referida lei, relativamente 
à segurança jurídica, incluindo a prescrição 
intercorrente (art.1º, §1º).
 Ao final, nesse esforço constitucionalizante 
de interpretação, saudamos o TCU e, também, o 
TC/RS, os quais, através das súmulas a seguir, 
bem fazem por constituir uma administração 
pública com respeito aos direitos fundamentais, 
a saber:
 Súmula nº 249, do TCU (09 de maio de 2007):

 É dispensada a reposição de im-
portâncias indevidamente percebidas, 
de boa-fé, por servidores ativos e inati-
vos, e pensionistas, em virtude de erro 
escusável de interpretação de lei por 
parte do órgão/entidade, ou por parte 
de autoridade legalmente investida em 
função de orientação e supervisão, à 
vista da presunção de legalidade do ato 
administrativo e do caráter alimentar das 
parcelas salariais.

 Súmula nº 19, do TCE- RS (13 de julho de 2010):
 É ilegal a aposentadoria de servidor que 
teve o registro de sua admissão negado 
pelo Tribunal de Contas, mas o ato deve 
ser registrado desde que, no exame do 
caso concreto, se verifique o maior peso 

Ë

à proteção das relações jurídicas.
 Assim, é imperativo da atualidade que a 
Constituição Federal vigente impõe a aplicação 
dos princípios constitucionais e legais ao pro-
cesso administrativo no âmbito do julgamento 
dos TCs.
 Até a próxima coluna! 
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A Lei nº 12.349 e a 
(in)segurança jurídica

coluna    giro capital >>>Jonas Lima

Ë

Com a edição da Lei nº 12.349, no apagar 
das luzes de 2010, cresceu a insegurança 
jurídica para os estrangeiros, uma vez 

que o detalhamento das preferências de até 25% 
para os produtos nacionais nas licitações públicas 
ficou para regulamentação via decreto do Poder 
Executivo. Portanto, não haverá debate aberto.
 Da mesma forma, ficaram a depender de 
decreto o conceito de “produtos manufaturados 
nacionais” e temas como “processo produtivo 
básico”, “regras de origem”, “serviços nacio-
nais” (suas “condições”), o termo “sistemas 
de tecnologia de informação e comunicação 
considerados estratégicos” (para que uma lici-
tação possa ser restrita a bens e serviços com 
tecnologia desenvolvida no país e produzidos 

de acordo com processo produtivo básico).
 É evidente a impossibilidade de aplicação 
dessa norma, que surgiu da conversão da Me-
dida Provisória nº 495/2010, mas que, até hoje, 
meses após a conversão em lei, ainda não possui 
a necessária regulamentação.
 Aliás, por isso mesmo, ficou notório que 
não havia a menor urgência em algo tão inaca-
bado, a não ser a vontade de acelerar o Programa 
Nacional de Banda Larga (Telebrás), para o qual, 
dois meses antes da própria Medida Provisória, 
já havia sido editado o Decreto nº 7.175/2010, 
definindo, nos exatos termos da futura norma 
de preferências, que aqueles serviços (de banda 
larga) seriam estratégicos.
 Agora, os estrangeiros se perguntam: como 
participar de licitações no Brasil em 2011, diante 
de tanta insegurança, indefinições e da possibi-
lidade de casuísmos em um ou outro segmento 
ou atividade, bem ou serviço?
 A resposta já está trilhada.
 A nova lei ainda não está pronta para ser 
aplicada sem decreto, pelo menos quanto às 
preferências e discriminações. Mas ocorre que, 
mesmo antes disso ocorrer, a guerra já começou, 
inclusive, impulsionada pelas empresas brasi-
leiras que trabalham com produtos importados 
para vendas ao governo.
 O Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, por exemplo, no último dia 02 de feve-
reiro, nos autos do processo TC-153/002/11, 
decidiu acolher pleito de medida cautelar de 
uma microempresa que argumentou a ausência 
do decreto regulamentador como obstáculo à 
inserção da preferência nacional de 25% em um 
edital licitatório. Neste caso, a licitação tinha por 
objeto o “registro de preços para a aquisição de 
pneus com câmaras e protetores para diversos 
veículos e máquinas da municipalidade”, sendo 
decidido pelo Tribunal que o edital não poderia 
conter cláusula no sentido de que, para fins de 
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julgamento, seria aplicada a regra prescrita nos 
parágrafos 5º e 7º da Lei Federal nº 12.349/2010, 
prevendo “margens de preferência de até 25% a 
maior sobre os produtos importados”. Também 
foi destacado que o artigo 3º da Lei de Licitações 
veda, expressamente, o tratamento diferenciado 
entre empresas brasileiras e estrangeiras, exceção 
feita à eventual critério de desempate.
 Esse é apenas um dos primeiros precedentes, 
sendo certo que, quando o decreto chegar, estará 
aberta a possibilidade de novas ações judiciais em 
massa mesmo uma para cada edital de licitação. 
Segue-se idêntico princípio das ações contra 
normas tributárias inconstitucionais — cada 
um pode buscar o seu direito no caso concreto.
 Os fundamentos dos questionamentos são 
vários, mas alguns deles são evidentes.
 A Lei nº 12.349 (decorrente de uma MP) 
já nasceu inconstitucional, a começar por não 
atender ao requisito básico da urgência. No 

mérito das normas de preferências nacionais (de 
até 25%), o governo trilhou caminho errado, 
quebrando pressupostos constitucionais, entre 
outros, o de “igualdade de condições a todos 
os concorrentes”. E não adianta comparar de 
forma genérica o texto com o do “American 
BuyAct”, que é bastante diferente e decorre 
de motivos diferentes.
 No âmbito externo, a norma declara guerra 
comercial e instiga retaliações, a recaírem sobre 
empresas brasileiras que participem de licitações 
em outros países, especialmente na Europa e 
nos Estados Unidos. No âmbito interno, abre 
a porta da desigualdade e incentiva a falta de 
competitividade (menos concorrentes), o atraso 
tecnológico (reserva de mercado) e o sobrepreço 
(pagando-se mais caro), relegando ainda os 
princípios da eficiência e da economicidade.
 Na verdade, se a pretensão era estimular o 
desenvolvimento nacional, o governo deveria ter 
incentivado os estrangeiros a trazerem recursos 
e investir no Brasil para aqui gerar emprego, 
renda e tecnologia, inclusive, com incentivos 
fiscais e outros, para a instalação de unidades 
produtivas.
 Nesse ponto, tem-se um registro a fazer. 
Em paralelo às ações judiciais, que certamen-
te serão movidas, as empresas estrangeiras 
estão se antecipando como podem: várias já 
compraram cotas de capital em empresas bra-
sileiras, para obter dividendos dos contratos 
governamentais e outras estão buscando joint 
ventures com brasileiras e enviando partes 
de componentes do exterior para produtos a 
serem “nacionalizados” no Brasil, para fins de 
vendas aos órgãos públicos.
 Esse é o cenário de alternativas para as 
empresas estrangeiras em 2011: ações na Justiça 
e iniciativas no plano comercial. Tudo para 
contornar essa nuvem de insegurança que o 
governo espalhou. 
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concurseiro

AUTOCOMISERAçãO?1 
NUNCA! DESISTIR, jAMAIS!

Neste mês, caro concurseiro, gostaríamos de 
discutir uma realidade delicada na jornada de 
todos nós: a derrota. Durante toda a nossa vida, 

somos programados para observar apenas o vencedor, 
ou seja, o primeiro colocado. Porém, muitas vezes, a 
verdadeira vitória encontra-se no segundo, terceiro, 
quarto ou mesmo quinto colocados, pois foram estes 
que realmente obtiveram um significativo avanço no 
seu desempenho frente aos demais concorrentes, ou 
seja, foram eles que ultrapassaram de verdade os seus 
próprios limites.
 De certo modo, as derrotas nos ensinam a refletir 
e meditar sobre suas razões e, principalmente, exigem 
paciência, determinação e persistência para continuar 
na busca dos objetivos traçados. Na realidade, a vitória 
pode significar “um aprendizado menor do que aquele 
que, errando, cresce; aquele que, falhando, aprende 
a evoluir e aperfeiçoar-se”,2 ou seja, há muito de 
honra e glória na derrota, uma vez que demonstram 
a virtude de buscar por uma vitória, “que é um valor 
que excede à vitória em si”.3
 Outro ponto relevante acerca da derrota diz res-
peito ao medo que se tem dela. Na vida, em especial 
na de um concurseiro, não se pode ter jamais medo 

de tentar, ainda que venha a falhar. Geralmente, quem 
não está errando é porque não está fazendo nada. En-
tão, jamais tenha medo de tentar, pois, para vencer, 
“é preciso arriscar a perder, e se perde-se, aprende-se, 
persiste-se, vence-se, mais cedo ou mais tarde”.4
 Neste sentido, há um filme muito interessante, 
que mostra bem a importância daqueles que não ne-
cessariamente venceram, mas que possuíam o espírito 
de vencedor e, apesar das adversidades, comportaram-
se como vitoriosos. Trata-se de “Jamaica Abaixo de 
zero” (se sobrar um tempo nos estudos, assista). Nesta 
película, uma seleção de trenó no gelo da Jamaica 
tenta vencer as Olimpíadas de Inverno no Canadá. Na 
ocasião, o treinador da equipe lembra a eles que se 
não se bastassem como campeões sem a medalha de 
ouro, jamais o seriam com ela. Em outras palavras, a 
medalha não cria um campeão, eles existem indepen-
dentemente dela. 
 Lembre-se sempre de que, em concursos públicos, 
uma vitória completa apaga todas as derrotas anteriores. 
Enfim, se pudéssemos resumir a coluna “concurseiro” 
deste mês em poucas palavras, elas seriam: faça o seu 
melhor, persista até vencer e não se deixe abater por 
eventuais derrotas pelo caminho. Elas fazem parte da 
trajetória de um campeão!

Notas
1 Ato ou efeito de sentir pena de si próprio.
2 SANTOS, William Douglas Resinente dos. Como passar em provas e 

concursos: tudo o que você precisa saber e nunca teve a quem perguntar. 
25 ed. rev. ampl. e atual. Rio de Janeiro: Impetus, 2010, p. 524.

3 Ibidem, p. 524.
4 Ibidem, p. 525.
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qUESTãO
(TRT-SC – analista judiciário) É le-
gitimado ativo para propositura de 
arguição de descumprimento de 
preceito fundamental o 

CONCURSOS 
AUTORIzADOS E PREvISTOS

66 vagas no Banco de desenvolvimento de Minas gerais (BdMg)
w A partir do dia 02 de maio de 2011, profissionais com nível superior já podem concorrer às vagas 

para os cargos de analista de desenvolvimento; analista de desenvolvimento – analista de sistemas 
e advogado. A seleção vai preencher vagas e formar cadastros reserva. Inscrições até 02 de junho. 
remuneração pode chegar a até r$ 3.911,25. os aprovados irão trabalhar na sede do bDMG, em belo 
Horizonte.

transpetro abre 869 vagas
w São 386 vagas imediatas e 483 para formação de cadastro de reserva. As chances são para vários cargos 

de nível técnico e médio. A remuneração varia de r$ 2.629,87 a r$ 4.688,84. Inscrições até 06 de junho.

Mais de r$ 4 mil na câmara de congonhas (Mg)
w São 22 vagas para vários cargos de níveis fundamental, médio e superior. os salários previstos são de 

até r$ 4.076,78. Inscrições vão até a última semana de abril.

16 vagas com salários de até r$ 2.900,00 no conselho regional de odontologia (cro)
w As oportunidades são para o Estado de Minas Gerais. São vagas em vários cargos para os níveis médio 

e superior. Inscrições até maio. remuneração pode variar de acordo com função.

Prefeitura de altamira (Pa) abre 1.000 vagas
w As chances são para os níveis fundamental, médio e superior. os salários vão de r$ 545,00 

a r$ 5.760,00. Inscrições até 29 de abril de 2011. A prova objetiva será no dia 05 de junho.

Mais de r$ 5 mil na universidade do estado de santa catarina (udesc)
w São 108 oportunidades de nível superior para professores. A remuneração pode chegar até r$ 5.950,03. 

Inscrições até 16 de maio.

Resposta: d (inciso I, art. 2º, Lei n° 9.882/99).

a) Representante do Ministério Público.
b) Presidente do Superior Tribunal de Justiça.
c) Advogado-Geral da União.
d) Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
e) Conselho Nacional de Justiça.
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