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PREFÁCIO

Valorizar pessoas em conjunto

A

s universidades enfrentam hoje, de forma acrescida, o enorme desafio da internacionalização, com grande destaque para
as vertentes da investigação e do ensino. Em face da universalidade da Ciência e num mundo incerto e globalizado, a cooperação já não se faz só entre instituições congéneres (entre
universidades) mas também entre universidades e várias organizações não
académicas (empresas, organismos estaduais, organizações não governamentais, etc.).
Nos últimos anos, em várias dimensões da academia, a cooperação
entre Portugal e o Brasil tem crescido de forma muito significativa, relevando a aposta estratégica que este sector constitui para cada um dos países.
Para Portugal, o Brasil tem sido uma prioridade no desenvolvimento de parcerias de cooperação por quase todas as universidades portuguesas, uma
experiência que se tem revelado muito positiva, como são exemplos o aumento do número de alunos que atualmente estudam em Portugal, sobretudo em mestrados, doutoramentos e pós-doutoramentos, como o crescimento de redes de pesquisa conjunta e de projetos transversais comparados.
Para este crescente reforço da cooperação, muito tem contribuído
a natural e histórica ligação entre os dois países, a partilha da língua, a integração na Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a que se junta o
facto de Portugal constituir uma “porta” de entrada para a Europa, facto
que permite o contacto com vastas redes de pesquisa em todos os domínios científicos e a partilha de um espaço comum de ensino combinado com
a investigação. Neste âmbito, a nossa instituição tem recebido um número
crescente de alunos, especialmente em formação pós-graduada nas áreas
da Ciência Política, Ciências da Comunicação, Gestão e Políticas Públicas e
Administração Pública, sendo mesmo a comunidade de alunos oriundos do
Brasil a mais representativa dos nossos estudantes internacionais.
Tem sido por esta via, que o Instituto Superior de Ciências Sociais e
Políticas (ISCSP), uma das dezoito faculdades da Universidade de Lisboa (a
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maior universidade portuguesa e uma das maiores da Europa), tem apostado em fortalecer a cooperação académica e científica através de convénios
com várias instituições congéneres de que são exemplo as universidades
de Brasília, São Carlos, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Fortaleza,
Taubaté, Curitiba, Cândido Mendes, entre outras. Neste âmbito, tem sido
bastante profícua a relação de cooperação, particularmente em matéria de
mobilidade de docentes e investigadores, bem como a troca de experiências em programas comuns de pós-graduação. Vários professores têm participado em conferências, bancas de avaliação de mestrados e de doutorados, publicações científicas, programas de formação, redes partilhadas de
pesquisa e até em projetos transnacionais.
Paralelamente, o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
tem desenvolvido convénios com outras instituições como sejam a Escola
de Guerra Naval da Marinha do Brasil, a Fundação Sintaf, as assembleias
legislativas do Estado do Ceará e do Rio Grande do Norte, a Rafas University, entre outras. Atualmente, o nosso Instituto desenvolve um projeto que
envolve também a Escola de Guerra Naval da Marinha do Brasil, a Escola
Naval da Marinha Portuguesa e o Instituto de Defesa Nacional de Timor-Leste, intitulado Fórum do Mar dos Países da CPLP, cuja génese foi precisamente no Rio de Janeiro, aquando de um seminário internacional conjunto
que reuniu estas entidades. O projeto cria uma plataforma de partilha de
conhecimento em matérias de âmbito marítimo, promove o reconhecimento da importância dos assuntos marítimos para os respetivos países nos domínios político, económico, científico, social, cultural, ambiental e securitário e contribui para a criação de uma estratégia marítima entre os países da
CPLP, favorecendo um ambiente de cooperação especificamente orientado
para a governança do mar. Este é um bom exemplo das possibilidades de cooperação que ultrapassa o campo clássico das relações entre instituições
universitárias e que importa reforçar, envolvendo outras organizações em
projetos de interesse alargado.
Uma das áreas em que temos apostado nos últimos anos tem sido a
da cooperação no domínio da capacitação de quadros da administração
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pública. O nosso instituto, já com 112 anos de existência, tem uma forte
tradição de ensino e de investigação na área da administração e políticas
públicas. Foi, aliás, este o primeiro objetivo que presidiu à sua criação em
1906. Desde então, temos desenvolvido uma matriz pedagógico-científica
transdisciplinar que suporta toda a nossa fileira de ensino (quase cinquenta cursos) e na qual se incluem dois cursos de graduação em Administração Pública, dois programas de mestrado (Gestão e Políticas Públicas e
Master in Public Administration), dois programas de doutorado (Administração e Políticas Públicas e Administração da Saúde) e alguns programas
de pós-doutoramento com especial incidência na avaliação de políticas
públicas.
Paralelamente, esta área de formação é complementada com um centro de pesquisa acreditado na Fundação para a Ciência e Tecnologia, o Centro de Administração e Políticas Públicas, no qual os professores e alunos
realizam investigação em três áreas principais: governação pública (public
governance), política e políticas públicas (policy and politics), gestão nas organizações públicas (public management), a que acrescem áreas sectoriais
como o caso das políticas de sustentabilidade territorial. Um exemplo de
cooperação na vertente de investigação é o do projeto (ainda em fase de
discussão) intitulado: Governança e consolidação de regiões e áreas metropolitanas: as lições e os desafios das experiências das regiões metropolitanas do Cariri e de Fortaleza (Brasil) e das áreas metropolitanas de Lisboa e
do Porto (Portugal) que poderá juntar equipas de pesquisadores do nosso
centro de estudos e da Universidade Federal do Cariri (UFCA) e Universidade Estadual do Ceará (UECE). Sendo o ISCSP uma faculdade de ciências
sociais e políticas, o carácter multidisciplinar leva também para a área da
administração pública, os contributos das nossas áreas da Ciência Política,
das Relações Internacionais, das Ciências da Comunicação, da Economia e
até da Sociologia e Antropologia, o que só fortalece as sinergias na formação e na pesquisa.
É nesta área que temos reforçado a cooperação internacional, com
vários programas ao nível de doutoramento com instituições de São Tomé
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e Príncipe, Moçambique, Angola e Brasil, sendo também este país o que regista maior consistência de programas. São exemplos, a cooperação com a
Faculdade UnB de Planaltina, através do programa de pós-graduação em
Gestão Pública, bem como os convénios com a Escola da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte (ainda em fase inicial) e com a Fundação
Sintaf que, desde 2016, tem possibilitado a realização de cursos de formação avançada em Administração Pública, a alunos (associados do Sindicato
dos Fazendários do Ceará) que frequentam no ISCSP o doutoramento nesta área científica. Neste particular, este programa tem constituído uma e
experiência muito positiva, que vai ganhando maturidade. Estamos certos
que trará, em breve, os seus frutos com os primeiros alunos doutorados.
É com enorme honra que escrevo este prefácio ao presente e-book.
Por um lado, como forma de o ISCSP se associar às comemorações do décimo aniversário da Fundação Sintaf, que felicito pelo excelente trabalho que
tem realizado em matéria de valorização e aperfeiçoamento profissional
quer dos seus quadros associados, quer da comunidade em geral. A Fundação Sintaf é um bom exemplo de uma instituição atenta ao valor da capacitação e à necessidade da permanente atualização do conhecimento e da
sua aplicação ao serviço do bem comum. Como é também um bom exemplo,
muito por força da visão dos seus dirigentes, de aposta na cooperação internacional como forma de alavancar o cumprimento da sua missão enquanto
instituição de ensino e de pesquisa. Por outro lado, este prefácio sinaliza
também o comprometimento do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, com os programas de cooperação em que
nos envolvemos, procurando que eles se traduzam em ganhos para ambos
os parceiros. Estou certo que este será o resultado deste programa de cooperação, porque ambas as instituições existem para valorizar pessoas.
Lisboa, 15 de fevereiro de 2018.
Manuel Meirinho
Presidente do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
Universidade de Lisboa.
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APRESENTAÇÃO

1

D

Uma decada de desafios

esde sua criação, em fevereiro de 2008, a Fundação Sintaf, instituição de ensino e pesquisa, constituída pelo Sindicato dos
Fazendários do Ceará (Sintaf), desenvolve ações de cunho
técnico, científico e cultural junto ao setor privado, a outras organizações do terceiro setor e à administração pública, no intuito de promover o aperfeiçoamento profissional dos diversos
agentes sociais, assim como aprimorar, na plenitude, o desenvolvimento
intelectual e humano.
Nossa Fundação cresce, amplia horizontes e fortalece ainda mais a
qualidade do serviço público, em especial, o trabalho que é desenvolvido
pelos servidores fazendários. Levamos nossa técnica, pesquisa e ousadia
além das fronteiras do nosso Estado, como a experiência do estudo sobre
desempenho fiscal da Prefeitura do Rio de Janeiro, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas; e o intercâmbio técnico-científico com o Instituto
Superior de Ciências Sociais e Política (ISCSP), da Universidade de Lisboa,
que permite a realização do Curso de Doutorado em Administração Pública
para servidores fazendários.
Para comemorar seu aniversário de 10 anos, a Fundação Sintaf materializa, por meio deste livro, a produção acadêmica de pesquisadores voltada à área de Administração Pública. Acreditamos que o conhecimento é
libertador e que estar aberto ao “novo” é um desafio de todo ser humano e,
principalmente, da Administração Pública, que tem necessariamente como
foco o bem.
Este e-book é, desse modo, formado por 20 (vinte) artigos e possui a
área de concentração em Administração Pública, por meio de diálogo
interdisciplinar, consolidado nos seguintes eixos temáticos: (i) Educação Fiscal e Cidadania; (ii) Economia do Setor Público; (iii) Direito e Processo Tributários; (iv) Políticas Públicas e Tecnologia da Informação; (v) Auditoria Fiscal
e Governamental; (vi) Contabilidade aplicada ao Setor Público, Gestão Financeira e Patrimonial; (vii) Desenvolvimento Institucional e Gestão de Pes-
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soas no Setor Público; (viii) Governança Pública; (ix) Comunicação Organizacional no Setor Público; e (x) Responsabilidade Social e Sustentabilidade
na Administração Pública.
Agradecemos a participação dos autores, nacionais e estrangeiros,
que tiveram seus trabalhos selecionados pela nossa Comissão Editorial: Maria Helena Monteiro, Ricardo Ramos Pinto, Manuel Meirinho Martins, Elisabete Reis de Carvalho, Fernanda Morais, Marciano Buffon, José Joaquim
Neto Cisne, Ana Thais Carneiro Cisne, Winnie Barros Rebouças, Osvaldo
José Rebouças, Fernanda Rodrigues, Tânia Santos Coelho de Souza, Maria
Cristina de Moura Góes, Andrei Gomes Simonassi, Liano Levy Almir Gonçalves Vieira, Fernanda Mara de Oliveira Macedo Carneiro Pacobahyba,
Germana Parente Neiva Belchior, Marcus Vinicius Veras Machado, Liduina
Maria Pinheiro da Silva, Thicia Stela Lima Sampaio, Cristiano Frota de Oliveira, Ana Cristina Batista-dos-Santos, Marcio Luiz Carlos de Morais, Francisca Bertilia Chaves Costa, Paulo Benício Melo de Sousa, Francisco Wildys de Oliveira, Maria Aurelina Farias de Araujo, Lianna Silva Camelo, Célia
Maria Soares de Sousa, Márcia de Negreiros Viana, Marina Furlan, Mateus
Barreto Correia, Álisson José Maia Melo, João Ricardo Catarino, Ricardo de
Moraes e Soares, Pedro Miguel Alves Ribeiro Correia e Ana Lúcia Romão.
Afinal, para que somos servidores públicos? A quem devemos servir? Temos orgulho da nossa Fundação Sintaf, uma instituição idealizada,
criada e administrada por servidores da Secretaria da Fazenda do Estado
do Ceará, o que comprova nosso objetivo de disseminar ideias e caminhos
que contribuam para a construção de uma sociedade mais igualitária, justa e solidária.
Boa leitura a todos e a todas!
Fortaleza, 05 de março de 2018.
Alexandre Sobreira Cialdini
Diretor-Geral da Fundação Sintaf
Germana Parente Neiva Belchior
Diretora Técnico-Científica da Fundação Sintaf
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Acção do XIX Governo
Constitucional no
sector da saúde:
análise da qualidade da
governança

The 19th Constitutional government in the
area of Health: under the light of the
principles of Good Governance.
Maria Helena Monteiro¹, Ricardo Ramos Pinto,
Manuel Meirinho Martins, Elisabete Reis de
Carvalho E Fernanda Morais
Resumo
No início de 2011 Portugal, numa situação de grande fragilidade financeira, viu-se obrigado a solicitar apoio ao Fundo Monetário Internacional (FMI), à Comissão
Europeia e ao Banco Central Europeu (BCE) (vulgarmente conhecida pela Troika). As instituições que financiaram a ajuda externa, através do Memorando de
Entendimento, impuseram um conjunto de reformas estruturais, que, no sector
da saúde, implicaram um conjunto de intervenções prioritárias. Tendo como enquadramento os paradigmas de abordagem à administração do sector público,
pretende-se analisar a prática do XIX Governo Constitucional na área da Saúde à
luz dos princípios de Boa Governança. O estudo centra-se na avaliação da condução de políticas públicas na área da Saúde, aferindo o grau em que essas políticas
(medidas concretas/iniciativas) vão no sentido de fortalecer práticas de Boa Governança na área da Saúde, no período entre 2011 e 2015. Não se compara a forma
como vários governos têm actuado na prossecução dos fins indicados no objectivo, nem se avalia os resultados (outcomes) das iniciativas estudadas. Com base
em fontes oficiais e nos diplomas legais, foram analisadas 50 medidas de acção do
Ministério da Saúde, agrupadas por nove áreas de intervenção. Os princípios de
¹ Centro de Administração e Políticas Públicas, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP),
Universidade de Lisboa (ULisboa). E-mail: helena.monteiro@iscsp.ulisboa.pt.
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Boa Governança que demonstram uma aplicação mais transversal por parte do
Ministério da Saúde são claramente o da transparência e o da eficácia/eficiência.
Boa Governança que demonstram uma aplicação mais transversal por parte do
Ministério da Saúde são claramente o da transparência e o da eficácia/eficiência.
Palavras-chave: Governança; Boa Governança; Saúde; Portugal; Troika.
Abstract
In the beginning of 2011, Portugal was under great financial fragility, and was forced to ask for support from the International Monetary Fund (IMF), the European
commission and the Central European Bank (CEB). The institutions that financed
the external help, through the Memorando de Entendimento, imposed a number
of structural reformations that, in the health sector, implied a number of priority
interventions. Framed by the paradigms for the approach to administration in the
public sector, it is our aim to analyze the practice of the 19th Constitutional government in the area of Health, under the light of the principles of Good Governance.
The study is centred in the assessment of the management of public policies in
the area of Health, gauging the degree in which such policies (concrete measures
and initiatives) tend to strengthen practices of Good governance in the sector of
Health, in the years 2011-2015. No comparison is made between the ways used by
different governments in the pursuit of the proposed goals, and the outcomes of
the studied initiatives are not rated. Based on official sources and legal texts, 50
measures undertaken by the Ministry of Health have been analyzed and grouped
into nine areas of intervention. The principles of Good Governance that show the
most transversal application by the Ministry of Health are certainly that of transparency and that of efficiency/effectiveness.
Keywords: Governance; Good Governance; Health; Portugal; Troika.

1 INTRODUÇÃO
O Memorando de Entendimento (Memorandum of Understanding – MoU)
de 17 de Maio de 2011, condicionou e estabeleceu objectivos específicos para reformas no sector da Saúde. O texto que encabeça as medidas estabelecidas para
a Saúde no Memorando de Entendimento evidencia três grandes intervenções: 1)

14
MARIA HELENA MONTEIRO, RICARDO RAMOS PINTO, MANUEL MEIRINHO MARTINS, ELISABETE REIS DE
CARVALHO E FERNANDA MORAIS

1. Acção do XIX Governo Constitucional no sector da saúde: análise da qualidade da governança

foco na eficiência e eficácia do sistema de saúde; 2) controlo de despesa e uso mais
racional de recursos; 3) redução de custos nos hospitais.
Era esperado que estas intervenções fossem cumpridas através de 53 medidas aí apresentadas. Estas medidas foram definidas de forma a serem respondidas ao longo do controlo previsto no seguimento da sua execução. A divisão estabelecida para estas medidas foi a seguinte:
• Financiamento – medidas 3.50 a 3.53
• Definição de Preços e Comparticipação de Medicamentos – medidas 3.54
a 3.55
• Prescrição e Monitorização de Prescrições – medidas 3.56 a 3.60
• Sector Farmacêutico – medidas 3.61 a 3.63
• Compras e Aprovisionamento Centralizado – medidas 3.64 a 3.69
• Cuidados de Saúde Primários – medidas 3.70
• Serviços Hospitalares – medidas 3.71 a 3.81
• Serviços Transversais – medidas 3.82 a 3.83
Como descreveu o Presidente do Conselho Diretivo da Entidade Reguladora da Saúde, Jorge Simões, em conferência promovida pelo INA – Direção-Geral da
Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas, no dia 15 de junho de 2011,
previa-se uma redução da despesa pública com medicamentos de 1,25% do PIB até
ao final de 2012 (cerca de 516 milhões de euros) e de cerca de 1% do PIB em 2013
(aproximadamente 431 milhões de euros).
A aquisição de meios complementares de diagnóstico e terapêutica a privados deveria sofrer um decréscimo de 10% em 2011 e de mais 10% em 2012, devendo
ainda ser reforçada a concorrência entre prestadores privados e estabelecida a
revisão periódica dos preços pagos aos mesmos. Do Memorando, constava ainda
a medida para a redução, em um terço, dos custos com o transporte de doentes.
A nível hospitalar, apontava-se para um decréscimo, nos custos operacionais, de 100 milhões de euros para 2011 e de outros 100 milhões em 2012, sabendo-se que cerca de 50% dos custos estão afectos ao pessoal. Nestes montantes não
estavam incluídos os valores das dívidas a fornecedores.
O Memorando estipulava a criação de um calendário para liquidação de todos os pagamentos em atraso (superior a 90 dias) e a introdução de procedimentos de controlo padronizados para prevenir o reaparecimento destas situações.
No final de 2010, o prazo médio dos pagamentos a fornecedores era de 78 dias
para os hospitais do sector público administrativo e de 212 para os hospitais do
sector público empresarial.
Relativamente ao orçamento dos subsistemas públicos - ADSE, ADM e SAD
-, o Memorando determinava uma redução de 30% em 2012 e de mais 20% em
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2013. Estabelecia ainda que, em 2016, os subsistemas teriam de ser autofinanciados.
O Memorando de Entendimento previa ainda a revisão das categorias de
isenção de taxas moderadoras, diferenciando positivamente os cuidados de saúde primários, através de taxas mais baixas, face às consultas de especialidade e
aos episódios de urgência, e indexando-as automaticamente à inflação. Estipulava,
ainda, a redução em dois terços das deduções fiscais de despesas com saúde.
A reorganização e racionalização da rede hospitalar era uma das medidas
previstas no Memorando, com vista a uma redução adicional nos custos operacionais de, pelo menos, 5%, em 2013, através da especialização, da concentração de
serviços e da gestão conjunta de unidades. Previa, também, uma utilização mais
eficiente das profissões da saúde, sobretudo no que toca à carreira de enfermagem, e adoptar, para todo o pessoal, um controlo mais rigoroso das horas de trabalho, de modo a reduzir em 10%, pelo menos, as despesas com horas extraordinárias em 2012 e mais 10% em 2013.
O presente artigo corresponde ao resumo de estudo elaborado pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (Universidade de Lisboa) no âmbito do
Centro de Administração e Políticas Públicas e em colaboração com a Escola de
Administração da Saúde (ISCSP-IFOR), solicitado pela Secretaria Geral do Ministério da Saúde.
O estudo teve como objectivo central avaliar a contribuição do XIX Governo Constitucional para o fortalecimento de práticas (princípios) de Boa Governança na área da Saúde.

2 GOVERNANÇA
A governança mais do que a expressão da moda, é o reconhecimento de que
as últimas décadas trouxeram transformações no modo como a Governança se desenrola, impulsionadas por alterações no contexto em que os Estados atuam.
A globalização transfigurou o palco de ação pública. Os Estados têm de atender a
problemas complexos e frequentemente difusos, num espaço que já não se confina
às fronteiras que tradicionalmente delimitavam a sua soberania. Há consciência de
níveis de interdependência crescentes na procura de soluções para problemas partilhados: entre os Estados e as entidades supraestaduais, entre o público e o privado,
entre o centro e a periferia.
A Governança não se plasma num paradigma coeso e consensual (Bilhim
2013:54-55). É o produto do assumir de uma realidade em evolução, que traz mu-
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danças ao exercício do papel do Estado e à sua interação com a sociedade civil.
Não é um processo de transformação uniformizadora, impulsionado pela globalização, uma vez que as instituições, em cada país, acabam por adoptar as estruturas e mecanismos de governança que melhor se adequam às suas escolhas, crenças e tradições.
Não há, por isso, exercícios de reforma iguais. Na prática, os decisores foram
selecionando as ideias-base, os valores, os objectivos e as medidas que viam como
mais próximos das suas intenções, bem como das tradições políticas e culturais das
suas populações e territórios. Consequentemente, não existem semelhanças absolutas nos exercícios de inovação administrativa empreendidos, apenas um discurso
uniformizador que reflete algum consenso sobre os desafios e dilemas das sociedades modernas e sobre os seus reflexos na organização e gestão das instituições que
têm por missão responder a esses desafios.
As últimas quatro décadas foram marcadas por dois paradigmas – a Nova
Gestão Pública (NGP) e a Governança Pública – que se contrapõem ao paradigma
de governação e gestão que dominou a doutrina ao longo de quase um século: o
modelo burocrático, também denominado de profissional Weberiano.
Se nos anos 80 e 90, a NGP parecia dominar as agendas da reforma, nos últimos vinte anos a governança sobrepôs-se, sendo tida como uma resposta às lacunas e consequências disfuncionais de algumas medidas propostas pela NGP.
Não é fácil fazer a destrinça entre os modelos, na literatura. Essa dificuldade
multiplica-se, quando se está a fazer a análise da inovação administrativa na prática, uma vez que os responsáveis pela promoção, formação e implementação da
reforma administrativa não estão exatamente preocupados em serem puristas teóricos. Optam pelos elementos que consideram apropriados à concretização das
suas agendas, independentemente da sua origem paradigmática.
Se, porém, encararmos os paradigmas de reforma como fazendo parte de
um continuum feito de justaposições, em que, de acordo com o contexto, há uma
presença simultânea, ainda que em proporções variáveis, dos diferentes paradigmas, tenderemos a centrarmo-nos na identificação dos mesmos, tendo por objectivo compreender as razões e processos da sua adopção, e os efeitos deles decorrentes, sem posicionamentos maniqueístas ou jogos de soma zero.
Com o presente estudo pretende-se analisar as evidências empíricas das práticas de Boa Governança do Ministério da Saúde, no XIX Governo Constitucional.
As reformas administrativas têm vindo a ser feitas através da execução de iniciativas constantes nos Programas de Governo dos vários países. Quando analisamos,
de forma agregada, estas iniciativas e a forma como foram implementadas, quer
ao longo de uma legislatura, quer ao longo de períodos mais extensos, englobando
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múltiplos ambientes políticos, estamos em condições de enquadrar esses percursos
de transformação em diferentes paradigmas da reforma administrativa, abaixo sintetizados.

Os Governos praticam, em simultâneo, e de acordo com as suas estratégias
e prioridades, a NGP e a Governança Pública, em acumulação com a herança do
modelo Weberiano, contribuindo desta forma para a boa Governança do sistema.
Não existe consenso no que respeita ao conceito de governança, assumindo
este significados muito diferentes (polissémico) quer ao nível teórico, quer ao nível
empírico.
Neste estudo assumimos a definição (noção ampla) proposta por Hyden
(2002:13), que evidencia a vertente sistémica da Governança, como rede (formal e
informal) de interacções e interdependências entre os diferentes actores, considerando que “Governança se refere à criação e condução das regras formais e informais que regulam o domínio público, arena na qual Estado, bem como os agentes
económicos e sociais interagem para tomar decisões”.
O conceito de Boa Governança, à semelhança do conceito de Governança,
do qual é subsidiário, também não reúne consenso entre os teóricos, bem como en-
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tre os vários organismos internacionais que se ocupam de matérias relacionadas,
por exemplo, com indicadores de performance dos governos, com indicadores associados a critérios de democratização dos regimes (ex.: qualidade da democracia),
com padrões de desenvolvimento, entre outros.
O conceito de boa governança aparece também frequentemente associado ao conceito ocidental de democracia e de melhoria da qualidade de vida, sendo
utilizada para efeitos de avaliação da qualidade da acção das instituições políticas,
sociais e económicas. Leftwich (1993) considera que existem três perspectivas de
análise da boa governança, que são a sistémica, a política e a administrativa. Dimensão sistémica, que resulta da dispersão do poder político e económico que se verifica nas sociedades modernas e que tradicionalmente estava centrado no Estado.
Dimensão política, relacionada com as questões de legitimidade das instituições,
com a autoridade do Estado, assim como da separação entre os poderes legislativos,
executivo e judicial. Dimensão administrativa, que compreende a satisfação das necessidades sociais determinantes, através do bom uso dos recursos públicos e respeitando um conjunto de valores públicos como, por exemplo, a justiça, equidade,
imparcialidade, legalidade, legitimidade e transparência.
Adaptação (pelos autores) da operacionalização do conceito de “Boa Governança” segundo Leftwich (1993).

Nota: A adaptação integra três níveis de análise: Macro (sistémico/abrangente: focado nos sistemas
políticos); Meso (focado nas instituições); Micro (focado nos indivíduos). O presente estudo enquadra-se no nível Meso.
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2.1 Princípios de Boa Governança

O conceito de Boa Governança surge pela primeira vez em 1989 num relatório do Banco Mundial e no contexto do apoio ao desenvolvimento, como forma de
dar resposta à necessidade de avaliação da qualidade da Governança dos Estados
candidatos a programas de apoio. Ainda no âmbito da agenda do apoio ao desenvolvimento várias outras definições foram surgindo, por parte de instituições financiadoras, como é caso das Nações Unidas (UNDP 1997; UNESCAP 2009), FMI (1996),
Comissão Europeia (2001), OCDE (2007).
Mais recentemente, a generalização da utilização do conceito, fez com que
surgissem propostas de outros sectores, como é caso das associações da sociedade civil como o British and Irish Ombudsman Association (Bioa, 2009), o Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA 2004, 2013), ou da academia, como é o caso de Rhodes (1996), Weiss (2000), de Hyden (2002) ou de Smith
(2007), entre outros.
As opções adoptadas para a definição do conceito têm sido comuns e consistem na identificação de princípios que devem orientar a intervenção do Estado e
dos restantes stakeholders, para que se considere que existe boa governança.
Apesar do relativo consenso existente na metodologia de operacionalização
do conceito, as propostas divergem significativamente no que diz respeito à definição dos princípios associados à Boa Governança.
Considerando os exemplos referidos anteriormente, é possível apurar um
total de 24 princípios de boa governança, dos quais apenas cinco estão presentes
em quase todas as propostas. Os cinco princípios à volta dos quais existe um consenso alargado são:
• responsabilização (accountability);
• eficácia e eficiência;
• transparência;
• participação dos stakeholders;
• reforço do Estado de Direito.

2.2 Boa Governança na Saúde

No contexto da Saúde Pública, o conceito de Boa Governança é visto como
necessário e intelectualmente útil pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 2012),
sendo a sua crescente relevância no sector também reconhecida por especialistas
como Brand (2007). É encarado como um ideal a atingir através de um processo
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contínuo de melhoria, sendo considerado um requisito ético e um instrumento de
mudança, que deve continuar a ganhar relevância na agenda da saúde.
Princípios de Boa Governança

Neste estudo adoptou-se a estrutura de princípios de boa governança usada pelas Nações Unidas (UNESCAP 2009), a qual inclui os cinco princípios referidos anteriormente que reúnem um consenso alargado, acrescidos dos princípios
de capacidade de resposta, orientação para o consenso e equidade e inclusão.
Entendemos ser útil acrescentar também o princípio da independência,
que retirámos da estrutura proposta pela British and Irish Ombudsman Association (Bioa 2009).

A operacionalização de cada um destes princípios foi ajustada ao contexto
da área da Saúde e ao objecto do estudo.
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Fonte: Adaptado para o presente estudo, a partir de UNESCAP (2009) e Bioa (2009).
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Modelo de análise

O modelo de análise (cfr. figura seguinte) estrutura-se da seguinte forma:
a) Num modelo observante dedutivo (novos paradigmas da reforma administrativa e, neste quadro a vertente da Boa Governança);
b) Na identificação de uma estrutura de princípios de Boa Governança;
c) Num modelo observado (identificação de uma realidade a estudar);
d) Na identificação de áreas de intervenção associadas;
e) Na identificação de acções/iniciativas associadas a cada área de intervenção.
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3 CONCLUSÃO
De acordo com a metodologia descrita anteriormente, a cada uma das
50 iniciativas em análise foram associados três princípios de Boa Governança,
o que, não tendo em consideração a segmentação por áreas de intervenção,
tornou possível obter o peso relativo global de cada um dos princípios de Boa
Governança.
Para evitar o enviesamento resultante da assimetria que se verifica na
abrangência das iniciavas, algumas foram divididas em subiniciativas. A contabilização da ocorrência de cada um dos princípios de Boa Governança foi
ponderada tendo em conta esta subdivisão: foi atribuído a cada iniciativa um
peso proporcional ao número de subiniciativas em que divide.

Gráfico 1 – Grau de incidência global dos princípios
de Boa Governança

Da análise do gráfico verifica-se uma predominância dos princípios da
transparência e eficácia/eficiência, com um peso relativo conjunto de 44%, indicando uma clara preocupação do Ministério da Saúde, em promover a satis-
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fação das necessidades dos utentes com uma utilização racional dos recursos e
em promover a confiança dos vários stakeholders nos processos de decisão.
Se no caso da preocupação com a eficiência/eficácia nos parece legítimo
assumir que resulta em boa parte das medidas prevista no Memorando de Entendimento, a preocupação com a transparência já é, no nosso entender, um reflexo
da forma de atuar da equipa ministerial.
A melhoria da capacidade de resposta do sistema de saúde, indo ao encontro das necessidades dos utentes, a responsabilização (accountability) pelas decisões tomadas e o contributo para o reforço do Estado de Direito, criando condições para que exista na área da saúde um sistema legal justo e aplicado de forma
efectiva e imparcial, foram também preocupações visíveis na actuação do Ministério da Saúde, assumindo um peso relativo conjunto de 35%.
As preocupações com a participação dos stakeholders nos processos de
decisão, com a equidade no acesso aos cuidados de saúde, com a garantia da independência dos gestores e com a criação de consensos em torno dos principais
objectivos a definir e da forma de os atingir, também estão presentes na actuação
da equipa ministerial e apresentam um peso relativo conjunto de 21%.
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ABSTRACT
This paper presents an actual case of public innovation project - an eGovernment
project in the area of Higher Education - where reengineering and transformation of school bureaucracy was implemented. Innovative ICT capabilities were introduced in ISCSP within a planned, motivated and controlled environment where leadership styles and management practices were always focused on business
success. This is a real experience of an eGovernement transformation program
where business “is doing more with less”. We applied a Program Transformation
Model based in good practices of Policy Research innovation and diffusion Models
complemented with Program Management approaches. Through the academic
results and data obtained during this program’s implementation we present experience evidence that confirms the progressive Digital Transformation of the ISCSP at Lisbon University. This successful approach may be used as a model other
eGovernement projects.
Keywords: Digital Transformation; Strategic Planning; Adoption & Diffusion Models; Program Management, Critical Success Factors, Higher Education Digital
Platforms.
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RESUMO
O presente artigo apresenta um caso real de um projecto público de inovação –
um projecto de eGoverno na área da Educação Superior – no qual a reengenharia
e a transformação da burocracia da escola foram postas em prática. Foram introduzidas no ISCSP capacidades inovadoras de TIC, dento de um ambiente planeado,
motivado e controlado, no qual os estilos de liderança e as práticas de gestão estiveram sempre focadas no êxito do negócio. Trata-se de uma experiência autêntica de um programa de transformação de eGoverno em que o negócio “é fazer
mais com menos”. Aplicámos um Modelo de Programa de Transformação baseado
em boas práticas de inovação em Investigação de Políticas Públicas e Modelos de
difusão complementados com abordagens de Gestão de Programas. Mediante os
resultados académicos e os dados obtidos durante a realização deste programa,
apresentamos provas experimentais que confirmam a progressiva Transformação Digital do ISCSP na Universidade de Lisboa. Esta abordagem bem-sucedida
poderá servir de modelo para outros projectos de eGoverno.
Palavras-chave: Transformação Digital; Planeamento Estratégico; Modelos de
Adopção e Difusão; Factores Críticos de Sucesso; Plataformas Digitais para Ensino Superior

1 INTRODUCTION
The Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) of the Universidade de Lisboa (ULisboa), is a centenarian school that has progressively joined
the ongoing wave of information age technologies in the higher education area.
A school founded in 1906 to cater for the needs of future colonial administrators
within African and Asian contexts, its origins were, at the time, closely connected to the Sociedade de Geografia de Lisboa (Lisbon Geographical Society) and
to a monarchy that was heading towards its demise that finally occurred in 1910.
Following the political ups and downs of the Portuguese 20th century, the Institute evolved throughout the first Portuguese Republic, the autocratic regime
of Estado Novo and the age of newfound democracy after the 1974 Revolution,
followed by integration in the European Community, in 1985.
ISCSP has grown into a school that now faces the challenge of catering to
a student body that must be prepared to face the global society of the 21st century. This paper will present the program of transformation put in place in ISCSP,
to adopt and diffuse the ICT innovative practices in the management processes,
in the high education core business activities and in the business support acti-
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vities. We introduce the drivers for business-digital transformation translated
into challenges and opportunities for the school (Christensen & Laegreid, 2007).
To make the scope of the transformation clearer we developed an Information
Model (Business Processes and Information Systems) that was refined along the
entire transformation process, merging business knowledge with ICT knowledge
(Ward & Peppard, 2002).
To show how ISCSP’s governance aligned ICT capabilities with the digital
implementation process we followed an Adoption and Diffusion model based in a
subset of organizational factors with deep impact on the success of this business-digital transformation (Berry & Berry, 2007) (Rogers, 2003). The presentation of
this experience is divided into the following chapters: (a) The challenges the school faced in recent years, (b) Information Model - Business Processes and Information Systems in the School, (c) eGovernment at ISCSP d) Leadership and Organization and e) Conclusion, where we identify the main critical success factors of the
Business-Digital Transformation (Altameem, Zairi, & Alshawi, 2006) (Gil-Garcia &
Pardo, 2005).

2 THE CHALLENGES THE SCHOOL FACED IN RECENT YEARS
In recent years, ISCSP has faced – and still faces – a number of challenges
that in turn have constituted opportunities for expansion and growth. Such challenges refer to the following areas: (1) logistics, (2) business, (3) human resources,
(4) management and leadership, (5) rules and standards, (6) ICT technologies, (7) financial constraints, (8) merging of two pre-existing universities thereby creating
the Universidade de Lisboa (University of Lisbon).
Challenges in logistics: ISCSP has moved from clearly insufficient quarters
in an old building, to wide modern facilities designed to allow for the growth of
higher learning and scientific research.
Challenges and business opportunities: ISCSP had to face the challenge of
rethinking and rebuilding its learning offer, adapting it to the models that follow
from the Bologna Higher Education Process Transformation. Reconfiguring the
learning offer brought new teaching lines within graduate courses at 1st, 2nd
and 3rd cycle levels. At the same time, offers for post-graduate education appeared, responding to market opportunities. Specialized training and consulting
offers were developed, in reply to external requests and complementing graduate education.
Challenges and opportunities in human resources: Opportunities appeared,
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resulting from the fact that several officials reached retirement age, thus putting
an end to their working careers, and giving the opportunity to hire young and
more knowledgeable people. Still other opportunities resulted from adjustments
in the faculty because of internal progression and the hiring of new professors.
Challenges and opportunities in management and leadership: In recent years, ISCSP elected top management four times, bringing new insights to the governance of the school. Nevertheless, continuity of functioning was always ensured by solid intermediate leadership, engaged with the vitality and continuity of
the school.
Challenges and opportunities resulting from the need to be conform a large
number of rules: Agencies of central government, such as the ministries dealing
with Finance, Higher Education and Social Security, as well as Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES – the Portuguese HEI assessment
agency), tend to produce new rules that must be taken into account along the
entire activity process, and they do so continuously.
Challenges and opportunities resulting from the need of introducing new
ICT technologies and solutions: the organizational transformations were deep, in
order to comply with the new business solutions.
Financial challenges and opportunities: budgetary constraints and reductions since 2008 have affected all sectors of the society, including the sector of
Higher Education and Universities.
Challenges and opportunities resulting from integration in vaster academic structures: the merging of two Lisbon universities, Classical and Technical, to
form the new Universidade de Lisboa from 2013.

3 INFORMATION MODEL - BUSINESS PROCESSES AND INFORMATION
SYSTEMS IN THE SCHOOL
To establish the limits and scope of the business and information domains,
a vision of the Business Processes, Information Entities and the Information Systems Solutions was designed that accommodated the planned process innovation. In recent years the school’s activity demands information 24 hours a day at
different levels:
(1) Operational execution of activities related to research, teaching, business development and administrative tasks;
(2) Management activity related to receiving information, understanding
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situations and decision making;
(3) Strategic planning within the school and also within the entire University.
The ISCSP’s Information Model is presented at a high level through Processes and Information Subsystems in following table 1 and table 2.
Table 1. Macro Business Process and Processes of ISCSP

Table 2. ISCSP Information Systems
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4 E-GOVERNMENT AT ISCSP
4.1 E-Government Definitions

The strategy of Digitalization and e-Governement is more and more common in public organizations to reach higher efficiency, effectiveness and quality levels, and it fits the general strategy of Europe 2020 and the Digital Portugal
Agenda, which includes e-government as “the transformation of public sector internal and external relationships through net-enabled operations, information technology and communications, to optimize government services delivery, constituency participation and governance” (Esteves & Rhoda, 2008). E-government
provides a platform for multi-channel interaction and multi-service delivery options and is about centralized, yet distributed operations to maximize efficiencies,
productivity and service delivery (Esteves & Rhoda, 2008). In e-government, the
government uses information technology and particularly the Internet to support government operations, engage citizens, and provide government services.
On the other hand we may define e-government as a continuous innovation in the
delivery of services, citizen participation, and governance through the transformation of external and internal relationships by the use of information technology, especially the Internet and mobile devices. The European Commission defines
e-government as “the use of ICT in public administration – combined with organizational change and new skills – to improve public services and democratic processes and to strengthen support to public policies” (COM, 2003) (Comissão Europeia, 2016) (Janssen & Estevez, 2013). According to the previous definitions, ISCSP
is implementing an ICT platform in a phased approach, with electronic services
for students, teachers, managers and administrative staff. This platform follows
the Information Model previous described and all processes have been redesigned according the digital innovation of each transformation stage (Ojo, Janowski,
& Estevez, Improving Government Enterprise Architecture Practice - Maturity
Factor Analysis, 2012).
4.2 ISCSP e-Services

As previously stated, since 2009, ISCSP has undergone a profound transformation in its information systems that can be observed in Tables 3 to 6.
As can be seen in those tables, every year each functionality was planned
(P) or developed (D) and at end in active (A) mode.
In Table 3 we see the evolution of the interactions between the school and
the students.
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Table 3. The functionalities available to students in the ISCSP
e-Services

Table constructed by the academic services of ISCSP

In Table 4 we see the evolution of the interactions between the school and
the teachers.
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Table 4. The functionalities available to teachers in the ISCSP
e-Services

Table constructed by the academic services of ISCSP

In Table 5 we see the evolution of the interactions between the school
and the candidates.
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Table 5. The functionalities available to candidates in the ISCSP
e-Services

Table constructed by the academic services of ISCSP

In Table 6 we see the evolution of the interactions among several administrative services at ISCSP and the academic administrative service and all stakeholders – external and internal.
Table 6. The functionalities available to administrative
services in the ISCSP

Table constructed by the academic services of ISCSP
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Currently, the active functionalities complemented by the ones in development present a significant variety that includes all the main administrative process. From the analysis of the tables above it is also possible to see that in the
beginning, efforts were clearly focused on the back office process and grades registry. Progressively there has been a shift towards other processes, such as the
interaction with candidates, professors and students. It may be noticed that the
latter functionalities were concerned with the interactions of ISCSP with other
governmental institutions.
4.3. The Use of the ICT platform

The use of the e-Services available for the several types of users that can
potentially interact with them has been increasing significantly. The evidence for
this increase can be found in tables 7 to 10.
Table 7. The number of enrollments for exams using ISCSP e-Services

Table 8. The number of registered users in ISCSP e-Services
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Table 9. The number of Grade Sheets issued using ISCSP e-Services

Table 10. The number of applicants submitted through ISCSP e-Services

It is clear that the increase in the number of functionalities available in ISCSP e-Services has been followed by a sustained increase of its use, which suggests the level of adoption of all users.

5 CONCLUSION
In this paper we have explained our research work on the innovation adoption applied at the business-digital transformation of ISCSP.
Analyzing all components of this Program Implementation, which have already a large duration, we have listed a subset of Critical Success Factors (Altameem, Zairi, & Alshawi, 2006) (Heeks, 2008) (Gil-Garcia & Pardo, 2005) (Kerzner &
Belack, 2010) responsible for this implementation success, such as,
(1) We have carefully understood the point of departure of the ICT capabilities and the HR and Financial resources in the Organization;
(2) We have carefully understood the state of the art of ICT capabilities and
solutions in similar organizations (benchmarks);
(3) We have carefully understood the national and international public policies about Government Digital Transformation;
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(4) We have carefully designed a digital strategy using a phased implementation framework supported in a proved adoption and diffusion model;
(5) We have carefully prepared the implementation plan focusing on quick
and useful results to the stakeholders (efficiency, efficacy and quality);
(6) We have configured the teams of the Implementation Program and Projects according the available resources;
(7) We introduce new Communication processes
(8) We review and readapt in a continuum mode the Transformation Plan
according the external and internal contexts.
With this transformation we also have been changing, step by step, the
Culture and the Image of the ISCSP.
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Social state and the neoliberalism crisis:
a necessary historical reconstruction
Marciano Buffon ¹
Resumo
O Estado Liberal, marco representativo da ascensão da burguesia, revelou-se insuficiente para fazer frente às novas demandas que surgiram juntamente com a
nova classe social dos trabalhadores em meados do século XIX. Diante disso, o
Estado Social surge com a missão de assegurar a proteção ao cidadão, criando-se
condições para a construção de uma sociedade menos desigual. O aumento das
funções positivas faz com que as despesas do Estado superem as receitas, gerando a denominada crise do Estado Social, que se torna perceptível nas décadas de
setenta e oitenta do século XX. Como solução, emergiram políticas alicerçadas
na concepção denominada de neoliberalismo, a qual defende a redução do caráter intervencionista do Estado e a liberalização dos mercados, ao argumento de
que, em curto prazo, os efeitos poderiam ser perversos, mas, em longo prazo, a
sociedade sentiria a melhora decorrente da autonomia dos mercados. Entretanto,
tal receituário não se concretizou e o resultado foi o aprofundamento das desigualdades sociais e o aumento do nível dos excluídos, principalmente em países
periféricos. Assim, já ano início do século XXI, se percebeu que a adoção destas
políticas estava fadada ao fracasso.
Palavras-chave: Estado Social; Crise Financeira do Estado; Neoliberalismo.
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Abstract
The Liberal State, representative landmark of the rise of the bourgeoisie, revealed insufficient to make front the new request that arose together to the new social class of workers in the middle of the XIX century. Before addition, the Social
State comes with the mission to ensure the protection of the citizen, creating conditions to the construction of a less unequal society. The growth of positive functions makes with the outgoings of the State overcome the incomings, generating
the calling crisis of the Social State, that becomes perceptible in the decades of
the seventy and eighty of the XX century. As a solution, it emerged politics grounded in the conception called of neoliberalism, which advocates the reduction of
the interventionist character of the State and the liberalization of the markets,
with the argument that, in a short time, the effects could be perverse, but, in a
long time, the society would feel the improvement due to the autonomy of the
markets. However, such recipe was not materialized, and the result was the deepening of the social inequalities and the growth of the level of excluded, mainly
in peripheral countries. Therefore, already year beginning of the XXI century, it
was realized that the adoption of these politics was bounded to the failure.
Keywords: Social State; Financial Crisis of the State; Neoliberalism.

1 Introdução
Os dias que se sucedem são tempos outrora inimagináveis. De um lado, tem-se uma crise paradigmática que vai destruindo paulatinamente os fundamentos
que restavam do velho Estado de Bem-Estar Social europeu, sem que se consiga,
minimamente, prever o tamanho das suas consequências a curto e médio prazo.
Por outro lado, constata-se a emergência, no plano internacional, de novos atores
políticos e econômicos, que conferem outra roupagem ao capitalismo.
O aprofundamento da crise, que se iniciou em 2008 na América, contaminou de tal forma as economias mais fragilizadas do Velho Mundo que, dificilmente,
se consegue, hoje, traçar um cenário para o pós-crise, simplesmente porque não é
possível concluir se está-se diante apenas de uma sucessão de eventos que causaram uma perturbação temporária, ou se houve o rompimento definitivo com um
paradigma que, até então, era entendido como uma verdade inconteste.
O que está em crise, na atualidade, é a concepção que se apresentou como
a fórmula capaz de assegurar o progresso e a riqueza a todos - aqui no Brasil materializada, entre outros, pelo clichê “deixa o bolo crescer para depois dividir”.
Não é preciso realizar um esforço investigativo de fôlego para perceber que a
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implementação de dogmas, como o da total desregulamentação do mercado financeiro, ocupa um espaço de crucial importância nos eventos que se sucedem
desde 2008.
Em vista disso, seria razoável imaginar que as receitas para superar este
momento estivessem desconectadas desse modus pensandi. No entanto, percebe-se que, até o momento, não só há uma defesa intransigente da referida concepção teórica, como há também um conjunto de ações direcionadas à preservação
dos interesses justamente daqueles que mais se beneficiaram ao longo dos “anos
de ouro” desta concepção. O receituário é imposto de uma forma autoritária, reiterando-se a necessidade de se fazer “mais do mesmo”, sob a promessa de que,
com isso, a crise restará superada.
A denominada TROIKA (Comissão Européia, o Banco Central Europeu e
o Fundo Monetário Internacional), transformou-se numa verdadeira instituição
supranacional em prol da preservação e da manutenção do status quo de instituições financeiras internacionais que - uma vez livres e desregulamentadas
- deram causa à crise de agora. Sob o fundamento axiológico da austeridade, a
fórmula é tão eficazmente vendida, que se consolida a crença que o único caminho para a superação passa justamente por uma drástica redução da já esquálida proteção social.
A partir dos pressupostos acima explicitados é que se desenvolverá o trabalho que ora se inicia. Isso se justifica, pois, uma vez constatado que se está
diante de uma histórica crise, há de se compreender, primeiramente, como se
chegou a ela, para que, com isso, se possa examinar a amplitude do seu formato.
Obtido êxito na empreitada, estar-se-á apto a, senão traçar um cenário futuro
concreto, mas pelo menos explorar de uma forma factível os contornos dos tempos que a sucederá.
Nesta perspectiva, recuperar a historicidade do Estado Social é um ponto
que funda a análise da crise ora vivenciada, pois quando este modelo estatal enfrentou sua crise estrutural, surgiu como alternativa – quase única – a concepção
neoliberal, cuja crise ocupará o espaço de centralidade neste capítulo.

2 Estado do Bem-Estar Social: surgimento e evolução
Para se examinar o surgimento do que se convencionou denominar de “Estado do Bem-Estar Social”, há de se ter presente que, ao longo da história ocidental, as
concepções acerca da ideia de Estado, Constituição, Direitos Fundamentais e Tributação caminharam como se de “mãos dadas” andassem através dos séculos.
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A Magna Carta Inglesa é entendida, quase consensualmente, como a primeira das constituições do Estado, sendo que, em última e rasa análise, ela surge
com o objetivo de limitar o poder do soberano, notadamente o poder de tributar.
Com isso, ela funda os denominados direitos de primeira geração ou dimensão, os
quais visam especialmente proteger a vida, liberdade e propriedade daqueles que
mereciam o rótulo de cidadão, não obstante tal rótulo estar restrito a uma parcela
diminuta da população.
Com a Revolução Francesa, outro direito desta natureza adquire o status de
direito de cidadania: o direito a igualdade perante lei. Esta conquista é de tal forma
importante que transformou dita revolução num marco temporal de ruptura histórica. O direito a ser tratado pelo Estado em igualdade de condições, independentemente de classe social, representou uma verdadeira revolução no imaginário e
na vida dos habitantes do Século XVIII, não obstante essa igualdade – num plano
prático – também não se tratar de algo absoluto.
Se a Revolução Francesa – e a conquista da igualdade perante a lei – decorre reconhecidamente da ascensão social de uma nova classe – a burguesia -,
há de se reconhecer que o surgimento do modelo, que posteriormente se convencionou denominar de Estado do Bem-Estar Social, também decorre do surgimento de uma nova classe social – forjada no âmbito da revolução industrial: os
trabalhadores.
Já não bastava, pois, que o Estado assegurasse os direitos a vida, liberdade,
propriedade e igualdade perante lei. Fazia-se necessário que este Estado encontrasse meios de proteção daquela nova classe cuja vida transcorria em condições, as quais hoje não haveria nenhum exagero em identificá-las como análogas
à escravidão.
O advento do Estado do Bem-Estar Social, dessa forma, representou uma
espécie de ruptura significativa com os alicerces que tradicionalmente fundamentavam o Estado. Esta nova concepção caracterizava-se pela intervenção estatal nos setores econômicos, sociais e culturais. O cidadão passou a ter o direito a ser protegido, independentemente de sua situação econômica, sendo que “o
bem-estar dos membros da comunidade é garantido por meio de serviços sociais
organizados pelo Estado”. Nessa linha, “Bem-estar” é definido como “o estado ou
condição de estar bem; boa sorte; felicidade; estar bem (de uma pessoa, comunidade ou coisa); progresso na vida, prosperidade”. (KERSTENETZKY, 2012, p. 1).
O marco histórico do surgimento do Estado Social foi a Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar em 1919. No entanto, seus primeiros
sinais foram percebidos em 1871, na Alemanha, com a edição de uma lei voltada
para questão de acidentes de trabalho, a qual previa a responsabilidade, em caso
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de culpa, dos industriais em casos de acidentes de trabalho. No ano de 1883, ainda na Alemanha, foi criada a lei que tornava obrigatório o benefício do seguro-doença para os operários que recebiam até 2.000 marcos anualmente. Em 1884,
surge a lei sobre os acidentes de trabalho para os casos de invalidez permanente. Após, no ano de 1889, surge a lei da aposentadoria e invalidez, as quais seriam
financiados por ambas as partes da relação de emprego. Finalmente, em 1911,
surge o Código dos seguros sociais, sendo estas leis parte dele. O modelo alemão
se enraíza no contrato de trabalho, inaugurando o seguro nacional compulsório
e organizando por categorias profissionais, contra o risco de perda da capacidade de gerar renda por acidente, doença, invalidez ou idade. “ (KERSTENETZKY,
2012, p. 1).
Sucessivamente, vários países implantam programas similares (a França,
a Itália e a Dinamarca logo em seguida introduzem os seus programas, ainda
no século XIX), e até a Primeira Guerra Mundial quase todos os países da Europa Central já contam com o núcleo inicial de programas. À exceção de França
(1905), Noruega (1906), Dinamarca (1907), Irlanda e Reino Unido (estes em 1911),
que se antecipam aos demais, os programas de seguro-desemprego são tipicamente instituídos no período seguinte, ainda no primeiro pós-guerra, e os benefícios para as famílias se generalizam apenas no segundo pós-guerra, sendo a
Áustria o primeiro país a introduzi-los, precocemente, ainda em 1921. “. (KERSTENETZKY, 2012).
Até 1900, nenhum dos países mencionadas, exceto Alemanha e Suíça, haviam alcançado a marca correspondente a % do produto interno bruto destinados
ao gasto social público. Porém, a maioria deles já a tinha alcançado por volta de
1920, e até 1930 todos a haviam superado. O nível de 5% do produto é ultrapassado
por quase todos por volta dos anos 1930.
A Suécia enfrentou a grande depressão com uma reforma social que contou com o apoio dos trabalhadores urbanos (da social-democracia) e dos agricultores em dificuldade, em torno de políticas de pleno emprego e de apoio ao
preço dos produtos agrícolas. Além disso, o país firmou nesse momento o que a
literatura convencionou chamar de “compromisso histórico” entre trabalhadores e capitalistas. Este se consistiu basicamente no compromisso público com
o crescimento econômico, mantendo-se as prerrogativas do capital sujeitas à
garantia do direito à sindicalização, por um lado, e por outro, em um conjunto de
políticas econômicas voltadas para assegurar o pleno emprego, além de tributação progressiva para reduzir a desigualdade econômica e financiar a satisfação
de necessidades coletivas, como educação, saúde e habitação. (KERSTENETZKY,
2012, p. 16).

46
marciano buffon

3. Estado social e a crise do neoliberalismo: uma necessária reconstrução histórica

A versão britânica do Estado Social, nomeada de “Welfare State”, surge com
o Plano Beveridge, em 1942 e, conforme Esteruelas, este representou o grande salto
quantitativo e qualitativo do Estado Social. (ESTERUELAS,1999, p. 121).
Esta evolução decorre do fato de que o Estado de Bem-Estar se caracteriza
pelo predomínio da lei sobre o poder, da responsabilidade sobre a força, da Constituição sobre a revolução, do consenso sobre o comando, da difusão do poder
sobre sua concentração, da democracia sobre a demagogia. Nessa acepção, um
welfare state não se distinguiria muito de um Estado Democrático de Direito. (KERSTENETZKY, 2012, p.19).
Não obstante, o modelo do Estado do Bem-Estar Social foi se adaptando às
peculiaridades políticas, econômicas e culturais de cada região e país, há de se
admitir que havia um elemento comum presente em todos, variando apenas sua
intensidade: a busca da igualdade e a proteção da sociedade. Outra característica
semelhante é a intervenção estatal, presente em todos os modelos implementados no decorrer do Século XX.
O último passo dessa evolução do Estado Social é o chamado Estado Democrático de Direito, o qual passa a ter como fundamento não só a busca pela igualdade formal, mas também pela igualdade material, visando minimizar as desigualdades sociais e os níveis de pobreza. Segundo Bonavides, “o Estado social é, enfim,
Estado produtor de igualdade fática. Trata-se de um conceito que deve iluminar
sempre toda a hermenêutica constitucional, em se tratando de estabelecer equivalência de direitos”. Em vista disso, o Estado resta obrigado a prover prestações
positivas e os “meios, se necessário, para concretizar comandos normativos de
isonomia”. (BONAVIDES, 2011, p. 343).
Sob ponto de vista histórico, há uma quase unanimidade na literatura especializada em considerar os trinta anos seguintes ao segundo pós-guerra, os “anos
dourados” do estado do bem-estar. Os anos que sucederam o fim daquele conflito
testemunharam a consolidação e franca expansão do modelo, tendo como consequência a queda das desigualdades econômicas e sociais e a redução dos índices
de pobreza nos países centrais da Europa ocidental. (KERSTENETZKY, 2012, p.18)
Ocorre que houve uma perversa combinação de fatores que implicaram
a construção de um consenso de que este modelo estatal estava em crise. Passa-se a questionar o papel que o Estado estava desempenhando e, de uma forma
mais teórica do que fática, chega-se a conclusão de que a sua manutenção tornou-se inviável.
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3 A crise do Estado Social: causas identificadas e momento
histórico
Da análise precedente, constata-se que o advento do Welfare State foi um
marco importantíssimo para a evolução e universalização dos direitos sociais.
Esta concepção, pois, exige a garantia de “tipos mínimos de renda, alimentação,
saúde, habitação, educação, assegurados a todo o cidadão, não como caridade,
mas como direito político”. Tais condições mínimas são essenciais para tornar
possível a plena liberdade, uma vez que não há como reconhecê-la presente em
condições nas quais a vida se desenvolva em situação precária, mesmo porque,
ninguém é livre numa situação de extrema pobreza.
A estrutura do modelo de estado trazia consigo inúmeros direitos aos cidadãos, a fim de dissipar as desigualdades sociais existentes e garantir uma vida digna a todos. A incorporação de novas necessidades a serem providas pelo Estado,
o avanço tecnológico, a globalização e, principalmente, o desemprego em massa
e de longa duração, não estavam nos planos do modelo do Estado-providência.
Como sustentava Beveridge, a política de segurança social só fazia sentido se ligada ao pleno emprego (OST, 1999. p. 339), razão pela qual a combinação nefasta dos
fatores, as quais se passa a examinar, representa uma forte agressão ao Estado de
Bem-Estar Social.
Em primeiro lugar e, talvez corresponda ao aspecto mais importante, este
período de crescente proteção social testemunha o advento de uma nova revolução: a revolução tecnológica ou cibernética. Vive-se um momento sem precedentes na história no qual, em um curto período, o conhecimento e a tecnologia
avançam numa velocidade até então nunca vista, dando-se os primeiros e decisivos passos para a denominada sociedade do conhecimento que ora se apresenta.
Ocorre que, diferentemente da revolução industrial do século anterior, a
nova era cibernética é tipicamente poupadora de mão-de-obra, desencadeando,
em grande escala, o sintoma do desemprego em massa e de longa duração. Muitos trabalhadores tornam-se economicamente pouco úteis, à medida que o ofício
laboral para o qual estavam treinados simplesmente desaparece. Assumem, assim, a condição de “inimpregáveis”.
O pós-guerra também assiste a outra revolução: a revolução feminista. Especialmente, a partir de meados dos anos 1960, as mulheres desencadeiam uma
irreversível reivindicação por igualdade de direitos e oportunidades. Se durante
a Segunda Grande Guerra delas foi exigido uma participação no mercado de trabalho, essa exigência passa a ser entendida não mais como dever, mas sim como
direito. Não obstante o mercado de trabalho ainda as discrimine – especialmente
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no que tange a remuneração – as mulheres passam a disputar a assumir postos de
trabalho outrora reservados aos homens.
A junção dos dois fatores acima expostos implica uma forte pressão nas
taxas de desemprego, haja vista que, mesmo com uma forte expansão econômica
e prosperidade generalizadas, os países centrais da Europa não conseguiram que
esse processo econômico garantisse fontes de renda ao trabalho e níveis reduzidos de taxas de desemprego.
Outra consequência da forte ascensão das mulheres ao mercado de trabalho é a necessidade de o Estado dar conta da nova tarefa de proteção aos filhos
das mulheres trabalhadoras. Isso se dá mediante fortes investimentos em escolas
e creches públicas.
Por outro lado, incrivelmente pode-se dizer que o Estado de Bem-Estar passa a ser “vítima” do seu próprio sucesso. Uma vez que passa assegurar níveis de
condições de vida satisfatórias, há um crescente aumento na expectativa média
de vida da população, o que implica a ampliação dos ônus a serem suportados pelo
Estado, desde a óbvia aposentaria, passando pela assistência social e os custos
necessários à preservação da saúde da população com percentuais crescentes de
idade avançada.
Os novos e inéditos riscos sociais que decorrem inclusive do desenvolvimento tecnológico causam também impacto nas finanças públicas. Entre outros,
percebe-se o risco decorrente da degradação ambiental e exige-se do Estado políticas públicas que possam garantir um meio-ambiente saudável e ecologicamente equilibrado. Inequivocamente, políticas desta natureza implicam significativo
ônus econômico às já combalidas finanças estatais.
Dessa forma, conforme se verificavam novos riscos sociais, o Estado passou a ter outras obrigações, além das mínimas, assumindo novos riscos, como o
desemprego de longa duração, meio ambiente e necessidade de políticas públicas
capazes a diminuir as desigualdades sociais.
O debate acerca da crise estrutural, decorrente da emergência de novos riscos sociais se inicia no final da década de 1960 e se aprofunda com a crise econômica internacional da década de 70, quando passa a ganhar força a crítica ao Estado
de Bem-Estar Social. Tal crise ocorre após um período - quase trinta anos - de inequívoca prosperidade econômica, vivenciada depois da segunda grande guerra.
No entanto, como já sustentava Rosanvallon, a crise não está relacionada
apenas com o desequilíbrio econômico entre o que o Estado arrecada e as demandas sociais, que necessitam ser atendidas. O que está em causa, pois, é um
abalo muito mais profundo, de forma que as relações da sociedade com o Estado
passam a ser questionadas. Em vista disso, é possível reconhecer que a fonte da
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crise é muito mais extensa do que o simples desajuste das finanças públicas. (ROSANVALLON, 1997. p. 25)
O Estado de Bem-Estar, na medida em que vai ampliando a concretização
de direitos fundamentais aos seus cidadãos, provoca, de certo modo, um esquecimento acerca dos deveres de cidadania, especialmente no que se refere à questão
da solidariedade. Ao invés de efetivos cidadãos, o Estado acaba por forjar o surgimento de verdadeiros “indivíduos-clientes”, que exigem, sempre em proveito exclusivamente próprio, respostas cada vez mais significativas do Estado. Portanto,
há uma quebra dos vínculos de solidariedade entre os atores sociais, que deixam
de se responsabilizar pelos efeitos decorrentes da exposição aos riscos, transferindo ao Estado e dele exigindo o cumprimento integral dessa tarefa.
Percebe-se, também, uma despudorada manifestação do individualismo, a
partir do qual o sentimento de coletividade se perde, e com ele perde-se a concepção e o reconhecimento da importância da solidariedade social. Para que
esse modelo de Estado se sustente, é fundamental a sobreposição do interesse
público ao particular, pois, parafraseando Tocqueville: “o indivíduo é o pior inimigo do cidadão”.
Conforme exposto, os problemas de caixa do Welfare State já estão presentes na década de 1960, quando os primeiros sinais de que receitas e despesas
estão em descompasso, estas superando aquelas, são percebidos. Os anos 1970
irão aprofundá-la, na medida em que o aumento da atividade estatal e a crise econômica mundial implicam um acréscimo ainda maior de gastos, o que implicará o
crescimento do déficit público.
A crise deste modelo de estado não foi propriamente financeira, e sim, ideológica. Há de se reconhecer que aquela crise não está relacionada apenas à questão da estrutura de financiamento do Estado Social. Existem outros componentes
importantes dessa nela, principalmente um abalo significativo nos laços de solidariedade que alicerçavam a concepção de Estado Social.
Em decorrência da falta de recursos para o estado social cumprir seus
objetivos e da crescente variedade de demandas prestacionais, começou-se a
questionar suas bases ideológicas e a discutir as possibilidades de redução do
estado de bem-estar, fazendo-se críticas apenas com relação à implementação
das ações positivas a que havia se obrigado pela busca da igualdade de direitos
sociais e econômicos.
Enfim, esses abalos todos fizeram ruir as certezas relativamente à razão da
existência, viabilidade e eficácia do Estado Social. Fizeram com que desmoronasse a crença de que o Estado pudesse ser um ator privilegiado na construção de
uma sociedade menos desigual e com que a desesperança tomasse de assalto o
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imaginário coletivo.
Neste cenário, foram plantados os alicerces necessários para se construir
as razões perfeitas que levassem aos caminhos de superação do momento histórico. Neste momento, floresceu o denominado neoliberalismo, com seus conceitos
minimalistas do papel do Estado.

4 A concepção neoliberal: surgimento,
paradigmas e dogmas
Da análise precedente, constata-se que o Estado de Bem-Estar cumpriu relevante papel no desenvolvimento tanto econômico como social. Enquanto havia
um acelerado crescimento da economia e níveis de emprego satisfatórios, o Estado Social pôde sofisticar-se, com serviços públicos cada vez melhores e proteção
mais abrangente.
No entanto, com a combinação da crise econômica dos anos 1970 com a
emergência dos novos riscos sociais antes abordados, este modelo de Estado enfrenta o que se convencionou denominar de crise estrutural. Além disso, a partir
da eclosão da crise dos fundamentos que alicerçavam o Estado, em especial com o
abalo do pilar da solidariedade, estavam presentes as condições necessárias para
o surgimento de uma nova concepção de Estado, fortemente influenciada pelo
denominado “novo liberalismo econômico”.
Vale destacar, antes de prosseguir, que o próprio termo neoliberalismo sequer pode ser entendido como adequado, uma vez que cria a equivocada impressão de que se está diante da reedição do liberalismo clássico, o qual, em apertada
síntese, surgiu como uma afirmação da liberdade e da própria igualdade formal,
ante ao absolutismo reinante2.
Não obstante a terminologia utilizada, não há de se confundi-lo “com o liberalismo (uma grande e necessária ideologia) e com o conservadorismo (uma
atitude política respeitável)”. A vindoura ideologia caracteriza-se mais por seu “in2 Como explica Maria Oliveira: “O liberalismo foi um movimento que surgiu no século XVII, com a Revolução Gloriosa (1688) da Inglaterra, tendo como seu ápice a Revolução Americana (1776) e a Revolução
Francesa (1789). O liberalismo identificou-se com a luta da burguesia contra os privilégios da nobreza,
limitando os poderes do rei, instituindo um conjunto de ideais defendidas pelos mais diferentes autores,
tais como, Locke, Montesquieu, Kant, Rosseau, Benjamim Franklin, David Ricardo, Jefferson, Bentham,
Stuart Mill, Smith, Tocqueville e tantos outros que influenciaram e subverteram a História da Humanidade”. (SOUZA OLIVEIRA, 2004. p. 465).

51
Administração pública em debate: estudos em homenagem Aos 10 anos da Fundação Sintaf

3. Estado social e a crise do neoliberalismo: uma necessária reconstrução histórica

dividualismo feroz e imoral”. Diferentemente do liberalismo clássico, a concepção
que “se tornou dominante no último quartel do século 20, é uma ideologia dos
ricos contra os pobres e trabalhadores, contra um Estado Democrático e Social.
(BRESSER-PEREIRA, 2009) De qualquer sorte, para fins deste trabalho será utilizada o termo que restou consagrado: neoliberalismo.
Para esta concepção, o mercado assumiria o papel, outrora desempenhado pelo Estado, de regulador das relações econômicas e sociais, e este reduziria
seu tamanho de tal forma que não representasse um ônus significativo àquele. A
partir disso, “o mercado tendeu a ser reabilitado como instância reguladora por
excelência das relações econômicas e sociais no capitalismo contemporâneo”.
Caberia ao mercado determinar, entre outros, “o tipo e a quantidade de investimento da economia, decisão privada com profundos impactos públicos” (DUPAS,
1999. p. 111).
O “vácuo teórico e a incapacidade de gestão dos Estados nacionais - fenômenos que se seguiram à crise pós-keynesiana - abriram espaço para os sempre
ardorosos defensores do Estado mínimo”. A idéia segundo a qual o Estado é, naturalmente, ineficiente voltou com toda a força nos discursos mais conservadores,
quando se evidenciaram problemas de financiamento e gestão dos governos nos
países centrais (DUPAS, 1999. p. 111).
Segundo os teóricos neoliberais, “a sobrecarga do Estado levaria impreterivelmente a ingovernabilidade das democracias”, razão pela qual “fazia-se necessidade urgente limitar a participação política, distanciar a sociedade e o sistema
político e subtrair as decisões políticas administrativas ao controle público” (SOUZA OLIVEIRA, 2004. p. 465).
O neoliberalismo se constituiu em um conjunto de conceitos políticos e econômicos voltados ao capitalismo. Defende a não intervenção do Estado na economia com o argumento de que a livre concorrência gera o crescimento econômico,
que, por sua vez, desenvolverá o país socialmente.
Antes restrito ao meio acadêmico, a concepção ganha enorme importância
quando passa a orientar políticas em dois países de crucial importância: Estados
Unidos e Inglaterra. Como marco histórico, há um consenso que o neoliberalismo
transcendeu sua condição meramente teórica, primeiramente, com a ascensão
política de Margaret Thatcher, na Inglaterra, e depois com a de Ronald Reagan,
nos Estados Unidos.
Pode-se dizer, então, que, em decorrência da crise do Estado Social, fortalece-se a concepção conservadora segundo a qual esse modelo corresponde a uma
estrutura perniciosa, perversa e falida.
Para justificar tal perversidade e falência sustenta-se que: a) o desequilíbrio
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orçamentário decorrente da expansão dos gastos sociais do Estado produz déficits públicos, que penalizam a atividade produtiva, provocam inflação e desemprego; b) a amplitude dos programas sociais, no plano político, implica significativa
regulação e intervenção do Estado na vida social, reduzindo a democracia e tendendo para um autoritarismo ou totalitarismo; c) os programas sociais estimulariam a passividade e a inatividade do cidadão, pois eliminariam os riscos, feririam
a ética do trabalho e comprometeriam o mecanismo de mercado, à medida que
reduzissem a competitividade da mão-de-obra.
A partir dessas constatações, a missão do Estado restaria bastante esvaziada, cabendo-lhe “tão-somente o monopólio da defesa e das armas nacionais,
a garantia da manutenção das leis, da ordem e da justiça”. Na esfera individual,
havia a necessidade de se garantir a segurança e o estabelecimento de “um conjunto de regras básicas que permitissem aos agentes econômicos movimentarem-se livremente”.
Como conseqüência desse processo, “as atividades do governo deveriam
ser encaradas como temporárias, sob pena de introduzirem distorções no jogo
econômico”, sendo que, quando as organizações não-governamentais (ONGs) de
qualquer espécie se mostrassem capazes de fazer melhor do que o Estado, este
teria de se retirar do campo privado. (DUPAS, 1999. p. 112).
Diante disso, ocorre um abalo nos fundamentos do Estado, atingindo significativamente os alicerces teóricos sobre os quais se mantinha o modelo do
Bem-Estar, sobretudo na questão do enfrentamento das desigualdades. Dworkin
relata que muitos economistas passam a acreditar que “reduzir a desigualdade
econômica por meio da redistribuição é prejudicial à economia geral e, há a longo
prazo fracassará por si só”. Sob ponto de vista fiscal, sustentam que os programas
voltados à assistência social “são inflacionários, e o sistema tributário necessário
para apoiá-los reduz o estímulo e, portanto, a produção”. O Estado passa a ter
com função o estímulo à economia mediante a redução de impostos e adoção de
políticas que se, no curto prazo geram desemprego e prejudicam aqueles mais
fragilizados, ao longo prazo irá gerar “prosperidade, o que, no fim oferecerá mais
empregos e mais dinheiro para os deficientes e outros realmente necessitados”.
(DWORKIN, 2000. p. 311-312).
Em outros termos, pode-se dizer que, segundo essa lógica, era inevitável
que houvesse uma parcela da população que suportaria gravosos prejuízos. Estes prejuízos, todavia, seriam toleráveis, já que, no futuro, todos desfrutariam da
prosperidade oriunda da expansão do capital. A questão da desigualdade, por sua
vez, ocupa um espaço de pouca importância nas preocupações, além do que havia
uma promessa, segundo a qual a desigualdade seria minimizada ao cabo de um
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tempo, justamente pela automática divisão da riqueza gerada.
Seguindo a receita contida na “bula” do neoliberalismo, para que o capital
se expandisse e posteriormente fosse possível haver a dita “divisão do bolo”, seria
necessário que determinados pressupostos fossem preenchidos, entre os quais,
sobretudo: a) a redução do Estado mediante processos de privatização das atividades nas quais o Estado ocupava um posto de proeminência ou mesmo atuava
como único ator; b) a transferência para a classe assalariada do ônus concernente
a manutenção do que subsistisse de serviços públicos, reduzindo-se ou diminuindo-se os tributos incidentes sobre o capital; c) o enfraquecimento dos sindicatos,
para que fosse viabilizada a redução dos salários dos trabalhadores, pois esses
seriam responsáveis pelo desemprego; d) a substituição gradual do trabalho humano pela automação para haver ganho de produtividade e redução dos custos
de produção; e) a diminuição dos direitos sociais, especialmente os direitos dos
trabalhadores, haja vista que os ônus de tais direitos são responsáveis pelas imperfeições que produzem desemprego.
Conforme relata Boaventura, “o consenso neoliberal é o de que crescimento e a estabilidade econômicos assentam na redução dos custos salariais”, razão
pela qual seria necessário romper as amarras do mercado de trabalho, reduzindo
os direitos sociais, proibindo a indexação dos salários aos ganhos de produtividade e à desvalorização da moeda, bem como eliminando a legislação sobre salário
mínimo. Segundo o autor, “o objectivo é impedir o impacto inflaccionário dos aumentos salariais”(SOUSA SANTOS, Boaventura de. 2005. p. 34-35).
Na seara antropológica, a concepção neoliberal do homem restringe-se
a identificá-lo tão-somente como um indivíduo econômico, dissociado de outros
vínculos que não tenham essa natureza. Nessa linha diz Vergopoulos que o “neoliberalismo assume o triunfo do indivíduo, sem nenhuma outra determinação que
não seja a econômica”. Isso ocorre porque qualquer outro vínculo que não seja
desta natureza “é considerado uma pesada carga para a economia, a rentabilidade e a competitividade”. O referido autor explica que “o modelo antropológico neoliberal é o do Homo economicus, ou seja, o indivíduo nu, desprovido de qualquer
determinação extra-econômica”. Enfim, pode-se dizer que “o fundamentalismo
neoliberal decreta como arcaico e superado todo vínculo extra-econômico do indivíduo”. (VERGOPOULOS, 2005. p. 130).
Para a nova doutrina dominante, a escolha individual é a orientação ao mercado das práticas das organizações sociais, e qualquer atividade econômica deve
ser regulada pela “mão invisível” do próprio mercado, retomando-se, nesse ponto,
o liberalismo clássico de Smith. A partir dessa concepção, qualquer intervenção
no “livre jogo do mercado” passa a ser, necessariamente, coercitiva, sendo que as
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distorções que possam aparecer no funcionamento do mercado livre (monopólios
empresarial ou sindical ou a desigualdade social) devem ser resolvidas sem a intervenção do Estado.
Essa nova perspectiva, enfim, é construída a partir da constatação, pelos
ideólogos da minimização estatal, de que o Estado do Bem-Estar é o principal responsável pelas dimensões da crise que emerge. Essa interpretação considera que
o financiamento do gasto público em programas sociais gerou uma ampliação do
déficit público, inflação, redução da poupança privada, que acabaram desestimulando o trabalho e a concorrência. Nesse sentido, a ação do Estado no campo social deveria estar restrita à caridade pública - atendimento aos pobres - de forma
complementar à caridade privada, que passa a ser estimulada. Com isso a política
social é entendida como um mero apêndice da política econômica.
A preocupação maior do Estado passa a ser o mercado, não mais o indivíduo, que acaba “perdendo” sua proteção para a economia. O neoliberalismo é
o completo oposto do Estado-Social, pois os cidadãos que antes contavam com
a proteção de seus direitos pelo Estado passam a ocupar um papel secundário
na ordem de importância estatal e deixam de contar com essa proteção. Para tal
concepção, enfim, a desigualdade seria um “dano colateral”, na infeliz expressão
consagrada pelos “falcões” do governo George Bush nos Estados Unidos.
Enfim, uma vez reproduzidos os dogmas que serviam – e ainda servem – de
fundamento político, social e econômico à concepção cuja denominação foi consagrada como neoliberal, faz-se necessário examinar como se deu o processo de
implementação deste verdadeiro pensamento único nos anos que se sucederam.

5 Os “anos dourados” do neoliberalismo
O Estado de Bem-Estar social viveu seu período áureo, mais ou menos, por
um período de trinta anos que sucedem o término da Segunda Grande Guerra3
Conforme exposto anteriormente, a partir da combinação de uma série de fatores (desemprego, crise do petróleo, envelhecimento e novos riscos), o modelo de
Estado que obteve êxito na tarefa de criar mecanismos de proteção social sem
3 Não obstante tenha ficado registrada na história a existência da 1ª e 2ª Guerras Mundiais, é possível
sustentar com certo grau de razoabilidade que houve, sim, uma grande guerra, intercalada por um período de, senão paz, mas de inexistência de conflito explícito entre os mesmos atores. A Segunda Grande
Guerra nada mais é do que a reedição da 1ª e tem no final dessa construídos os pressupostos de sua concretização.
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precedentes e, com isso, obteve desenvolvimento social e econômico inéditos, entrou no que se convencionou denominar crise estrutural. Este processo alcança
seu ápice no final dos anos 1970.
Em vista do exposto, é possível identificar esse período como o marco inicial de implantação de políticas públicas substancializadas pelo viés neoliberal.
Como já afirmado, isso ocorre, num primeiro momento, na Inglaterra e nos Estados Unidos, com a ascensão política da dobradinha Thatcher/Reagan.
A partir desse momento, esta concepção vai ganhando força até literalmente “varrer o mundo” e tornar-se um inequívoco pensamento único a orientar
todos os aspectos da política, da economia e das relações sociais. Viveu assim, o
que se poderia denominar dos seus “anos dourados”, o período de mais ou menos
trinta anos que sucederam aqueles, nos quais os primeiros passos foram dados.
Obviamente, que o termo “dourados” aqui empregado ou tem uma conotação irônica, uma vez que, conforme será exposto a seguir, tal brilho ficou restrito
a uma parcela diminuta de beneficiários. Nos mais das vezes, a fórmula nada mais
era do que um engodo a beneficiar apenas aqueles que prescreviam o receituário.
Esta nova era representou a preterição do objetivo da igualdade em prol
dos interesses especialmente financeiros de quem dispunha de recursos. Se anteriormente, o Estado houvera assumido o dever de interferir e levar segurança
e proteção social aos cidadãos, no novo modelo o ideal significava deixar sua
atuação em segundo plano, interferindo somente nos serviços mínimos. Com
isso, a parcela mais fragilizada da população permanecia à mercê da economia
livre e desenfreada.
Enquanto os anos dourados do Estado de bem-Estar foram marcados por
mercados financeiros regulados, estabilidade financeira e elevadas taxas de crescimento econômico e uma redução da desigualdade os “anos dourados” (neoliberalismo) são caracterizados por taxas de crescimento diminutas, instabilidade
financeira e crescimento da desigualdade e multiplicação da riqueza dos detentores do capital4.
A fórmula recomendava a aceitabilidade dos problemas que imediatamente
se apresentavam, para que, em longo prazo, as distorções fossem automaticamente corrigidas, uma vez que o mercado, por si só, solucionaria todos os problemas.
Via-se o Estado como um inimigo e alegava-se que todas as relações econômicas
poderiam ser resolvidas pelo mercado.
4 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. A moral e a crise. O Estado de S. Paulo, 22 mar. 2009. Disponível em:
<http://www.bresserpereira.org.br/view.asp?cod=3052>. Acesso em: 13 jan. 2011.
http://www.bresserpereira.org.br/papers/2010/10.08.A_Crise_Financeira_Global_e_Depois-CEBRAP.
pdf
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O objetivo era enfatizar os benefícios da livre concorrência e “esvaziar o
estado social” (NUNES, 2011. p. 148). No entanto, “o estado capitalista esforça-se por
dar a entender que não abandonou inteiramente a sua roupagem de estado intervencionista, propondo-se a condicionar ou balizar a actuação dos agentes económicos, em nome da necessidade de salvaguardar o interesse público.” A partir disso, passa a “ganhar corpo o conceito de ‘economia de mercado regulada” (NUNES,
2011. p. 148-150).
Historicamente, os anos 90 podem ser identificados como o momento em
que essa concepção atinge seu ápice, pois essa década se iniciou sobre as ruínas
do muro de Berlim, “entronizando o mercado como instância suprema de coordenação das atividades econômicas” e forçando o Estado a se retirar, não só das
áreas em que não tinha competência para estar, como também de praticamente
todas as suas áreas de atuação.
O período entre 1986 a 1996, como descreve Boaventura de Sousa, foi o
ponto alto do neoliberalismo “com o Estado a retirar-se do sector social e da regulação econômica, com a lei de mercado a presidir à regulação econômica e social,
e com a proliferação de organizações da sociedade civil, genericamente denominadas de terceiro setor, cuja finalidade consiste em satisfazer as necessidades
humanas a que o mercado não consegue dar resposta e o Estado já não está em
condições de satisfazer” (SOUSA SANTOS, 2005. p.13).
Neste período, no entanto, passa-se a se perceber também os primeiros
grandes “fracassos do mercado, enquanto grande princípio da regulação social”.
Isso ocorre, pois, em face do “enorme aumento da polarização dos rendimentos e
dos níveis de riqueza, com seu efeito devastador sobre a reprodução dos modos
de subsistência de populações inteiras; o aumento generalizado da corrupção; os
efeitos perversos da conjugação da lei do mercado com a democracia não-distributiva, conducente à implosão de alguns Estados e a guerras civis inter-étnicas”.
A importância dessas consequências são “factos com uma disseminação demasiado ampla e profunda para poderem ser descartados como meros desvios anômalos”. (SOUSA SANTOS, 2005. p.13).
Não obstante os visíveis sinais de fracasso, o dogma do livre mercado e
defesa diminuição do papel do Estado na proteção social seguia seu inexorável
curso histórico. Imaginava-se, quase de uma forma delirante, que, com o neoliberalismo, havia-se alcançado o fim da história econômica, tendo no campo político
o predomínio da democracia representativa “made in USA”, sendo forçosamente
exportada e implantada como pretexto para satisfação, no mais das vezes, apenas
de interesses econômicos bem visíveis e identificados.
No relato contundente de Avelãs, “por toda a parte, os ‘fiéis’ do neoliberalis-
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mo (...) privatizaram tudo, desregularam tudo, entregaram ao grande capital a produção e a distribuição de bens e serviços essenciais à vida das pessoas (incluindo
a água)”. Tudo isso se deu em estrita observância “ao dogma de que o mercado, enquanto mecanismo natural, tudo resolve da melhor maneira, porque ele é o único
critério de racionalidade e de justiça, cujas soluções são infalíveis, indiscutíveis,
para além do justo e do injusto”. (NUNES, 2011. p. 147).
Essas políticas tinham nos organismos internacionais um ator privilegiado
em seu processo de implementação. Isso se fez necessário porque o projeto neoliberal não estava restrito aqueles países que obtiveram êxito na construção de um
Estado de Bem-Estar no período precedente.
Entre os organismos internacionais, o mais destacado indiscutivelmente foi
o Fundo Monetário Internacional – FMI. Esse organismo estava, de tal forma contaminado por uma cegueira ideológica, que “acreditava (ou pelo menos muitos de
seus funcionários graduados e administrativos) acreditavam que a liberalização
de mercados de capitais levaria os países em desenvolvimento a um crescimento
mais rápido”. Isso era algo tão marcantemente presente que “não precisava examinar qualquer evidência, além de dar pouca credibilidade a qualquer evidência
que surgisse o contrário” (STIGLITZ, 2002. p. 255).
Alguns autores como Stiglitz acreditam nas boas intenções do Fundo, afirmando que o FMI “jamais quis prejudicar os pobres e acreditava que as políticas
que defendia acabariam por beneficiá-los; acreditava na economia de cima para
baixo e, mais uma vez, não desejava examinar mais de perto quaisquer evidências
que sugerissem algo diferente”. Debita os erros à irracional crença que “disciplinar os mercados de capitais ajudaria os países pequenos a crescer, portanto,
acreditavam que se manter nas boas graças dos mercados de capitais era da máxima importância (STIGLITZ, 2002. p. 255).
Não obstante as supostas boas intenções, o fato é que o FMI pressionou ferozmente para que os países abrissem as portas para a liberalização do comércio.
Colocando o estado como coadjuvante, o mercado tomou força e expandiu além
das fronteiras. Em suma, pode-se dizer que a globalização econômica foi - e ainda é - sustentada pelo consenso econômico neoliberal, cujas três principais inovações institucionais são: restrições drásticas à regulação estatal da economia;
novos direitos de propriedade internacional para investidores estrangeiros e subordinação dos Estados às agências multilaterais, tais como Banco Mundial, FMI e
a Organização Mundial do Comércio. (SOUSA SANTOS, 2005. p.31).
A partir da imposição, entre outros, dos mencionados dogmas, os países em
desenvolvimento foram implementando políticas públicas, as quais corresponderam a importantes instrumentos de preservação e garantia, não dos interesses das
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populações, mas sim das grandes corporações, especialmente as transnacionais.
Um dos grandes exemplos da perversidade do neoliberalismo é a Argentina. Vale lembrar que os vizinhos do sul foram sempre brilhantes alunos da “globalização made in Washington, segundo expressão de Paul Krugman”. Seguiram
fielmente as prescrições determinadas pelo Fundo Monetário Internacional,
Consenso de Washington e Ministério das Finanças norte-americano. Ocorre
que, após dez anos de progresso e uma verdadeira insanidade coletiva “a aluna
brilhante desabou com o mesmo fulgor, deixando milhões de pessoas na miséria,
com fome, humilhação e desgraça, com falências maciças e os cofres públicos vazios” (VERGOPOULOS, 2005. p. 130).
O grande debacle argentino ocorre no início dos anos 2000, gerando um
cataclisma institucional que, embora num momento intermediário tenha sido
equacionado – inclusive com expressivo crescimento econômico – ainda hoje é
inegavelmente causa principal da interminável crise que assola este país cultural
e territorialmente muito rico.
O Fundo Monetário Internacional – FMI, de um lado, alardeava acerca da
eficácia das reformas de mercado implementadas na última década do século XX
– embora pouco tenha se manifestado após a Crise Argentina de 2001 – e, por
outro, pouca atenção concedia a respeito dos números, quando o assunto é a pobreza. (STIGLITZ, 2002. p. 114-115).
Apesar de a Argentina ser um dos maiores exemplos do fracasso do conjunto de proposições impostas, ela não se constitui no único exemplo. “Foram muitas
das políticas impostas pelo Fundo Monetário Internacional, em especial quanto à
liberalização prematura do mercado de capitais, que contribuíram para a instabilidade global. Quando um país passava por uma crise, os recursos e os programas
do FMI não só não conseguiam estabilizar a situação como também, em muitos casos, chegavam até mesmo a piorar o quadro, principalmente para as populações
carentes” (STIGLITZ, 2002. p. 42).
O que se constatou, ao contrário das boas intenções, é que os efêmeros ciclos de crescimento econômico na América Latina foram ineficientes no combate
da miséria - em alguns casos, ela até aumentou, como demonstrado pelas favelas
urbanas que proliferaram nos grandes aglomerados populacionais. Além disso,
colaboraram em muito para o aprofundamento de um problema que se agigantou
na América Latina: a desigualdade social.
A questão da desigualdade revela a face mais visível da perversidade do
modelo econômico introduzido. “Numerosas pesquisas dos últimos anos derrubaram as teses que relativizavam a importância de níveis satisfatórios de equidade
para o desenvolvimento e, inclusive, defendiam que as altas desigualdades podiam
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favorecê-lo”. Ao contrário, estudos mais recentes comprovam que a maioria das
“economias mais desenvolvidas têm em comum baixos níveis de desigualdades e
que, por outro lado, aquelas com maiores dificuldades para um crescimento sustentado, como é o caso da América Latina, apresentam, como característica principal, a presença de amplas polarizações sociais”(KLIKSBERG, 2002. p. 39).
Os ideólogos vinculados ao Fundo sustentam que as políticas com viés neoliberal eram essenciais para que houvesse o crescimento econômico, não obstante no primeiro momento pudessem produzir uma os referidos danos colaterais.
No entanto, a história recente de países do Leste Asiático – Coreia do Sul, China,
Taiwan, Japão – demonstra que não é necessário impor aos cidadãos grande desigualdade social para o crescimento do país.
Não bastasse isso, multiplicam-se crises que criam um ambiente de constante e inabalável instabilidade financeira internacional. Isso frustra as expectativas da própria lógica de mercados, pois a “estabilidade financeira global era indiscutivelmente não só do interesse da economia global, mas também do interesse
dos mercados financeiros”. Ocorre que, muitas de suas políticas – da liberalização
do mercado de capitais aos maciços pacotes de socorro – contribuíram para a
instabilidade global. (STIGLITZ, 2002. p. 258).
A incerteza aumentou porque os homens acreditavam que agora viviam
em tempos líquidos, em tempos nos quais o individualismo triunfara, em que os
mercados dariam uma resposta às demandas sociais, em tempos de uma eficiência ótima, distribuição ótima e felicidade ótima, pois tudo podia ser desregulado.
“Custou caro essa crença. Apenas uma ínfima minoria se aproveitou dela para
enriquecer”5.
Quanto ao processo de privatização - amplo, geral e irrestrito - defendido e
implementado pelos dogmas neoliberais, constata-se que, em muitos casos, a iniciativa privada não só foi menos eficiente, como os serviços públicos sofreram um
retrocesso, tanto na qualidade como no custo respectivo. “Como era de esperar: as
empresas privadas buscam o lucro máximo para os seus capitais, não têm vocação
para perseguir o interesse público, não se pode pensar que elas o vão prosseguir,
nem se lhes pode pedir (muito menos exigir) que o façam.” (NUNES, 2011. p. 186)
Aliás sobre este aspecto, vale lembrar que em uma economia capitalista
é uma utopia imaginar que qualquer empreendimento privado opte por reduzir
unilateral e imotivadamente seus lucros. Para uma empresa privada a lucratividade deve ser a maior possível, sendo uma ilusão e uma falácia imaginar e acreditar que o bem público seja o interesse a ser perseguido. Ao contrário de re5 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. A moral e a crise. O Estado de S. Paulo, 22 mar. 2009. Disponível em:
<http://www.bresserpereira.org.br/view.asp?cod=3052>. Acesso em: 13 jan. 2011.
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presentar uma crítica irracional ao modelo, esta pragmática e real constatação
serve para reafirmar a importância do papel do Estado na condução de políticas
públicas, pois a razão da existência do Estado não é o lucro e, sim, o denominado
bem comum.
Quando se fala em bem comum, parece que se está A falar de algo também
utópico, ante a realidade que se apresenta tão divorciada dos aspectos que o deveriam compor. A busca do bem comum, singelamente, nada mais é do que fazer
valer e concretizar as promessas - tão belas, quanto distantes – contidas no próprio Texto Constitucional.
Conforme exposto, a proposta do neoliberalismo era reduzir a intervenção
estatal através de privatizações, enfraquecimento dos sindicatos, substituição do
trabalho humano pela automação e diminuição dos direitos sociais. Os mais prejudicados com esta proposta, no entanto, foram os trabalhadores, os quais tiveram
reduzida a sua proteção, além de terem que arcar, de certa forma, com o sustento
do mercado.
Além disso, a própria idéia de democracia sofre um processo de transmutação e adequação ao modelo econômico reinante. Como constata Boaventura
de Sousa Santos, “neoliberalismo neutralizou, ou enfraqueceu grandemente, os
mecanismos democráticos de redistribuição social – ou seja, os direitos socioeconòmicos e o Estado providência”. Uma vez desconectada de sua função redistributiva, “a democracia tornou-se completamente compatível com o capitalismo,
e em tal grau que ambos se transformaram nos conceitos gémeos que presidem
ao novo modelo global das questões políticas e sociais”. A partir disso, impõe este
modelo “a nível mundial pela globalização neoliberal, pelas políticas de ajustamento estrutural e também, mais recentemente, pela guerra neocolonial” (SOUSA
SANTOS, 2005, p. 19).
Por isso mesmo, constata-se uma inegável crise de legitimidade que afeta
as democracias representativas, a qual mostra sua face mais expressiva, especialmente nos países de modernidade tardia, onde há um crescente processo de marginalização e exclusão social.
Privados da potencialidade redistributiva, restou aos pseudo-cidadãos das
democracias representativas a prerrogativa de comparecer periodicamente às
urnas para escolher seus representantes, dos quais poucos se lembram, depois de
transcorrido determinado tempo. Uma vez eleitos, os compromissos que os motivam diferem dos interesses daqueles que os elegeram ao acreditarem em suas
promessas de campanha, no mais das vezes vazias. Isso ocorre porque, para a ideologia corrente, não há qualquer ideologia, porquanto o mercado representa uma
ordem de coisas natural, ao passo que a política corresponde à ação e à interven-
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ção deliberadas do fator humano (VERGOPOULOS, 2005. p. 29).
Ou seja, a ideologia do mercado é a morte das ideologias, pois apenas o mercado representaria a mencionada ordem natural das coisas, constituindo-se, assim, num dogma indiscutível e transformando todos aqueles que o questionam em
verdadeiros hereges. É por isso que autores como Fukuyama chegam a apregoar
o “fim da história”, com a prevalência do modelo liberal e da pseudodemocracia
dele decorrente.
No entanto, Amartya Sen refuta esta idéia, pois, segundo ele, é difícil entender uma perspectiva de liberdade que não tenha a eqüidade como elemento
central. Se a liberdade é realmente importante, não pode ser correto reservá-la
unicamente para uns poucos escolhidos. Nesse contexto, é importante reconhecer que as negações e violações de liberdade representam uma forma de negar os
benefícios da liberdade para alguns, enquanto outros têm a plena oportunidade
de desfrutá-los. Segundo ele, a desigualdade é uma preocupação central na perspectiva da liberdade (SEN, 2002. p. 39).
Além disso, a evidência empírica tem demonstrado que, embora um elevado crescimento econômico seja uma condição necessária, não se constitui, porém, numa condição suficiente para a redução da pobreza e da desigualdade (KLIKSBERG, 2002. p. 22).
A lógica do “ideário”, segundo a qual seria necessário suportar sacrifícios
no primeiro momento para posteriormente usufruir os benefícios do crescimento, mostrou-se insustentável, assim como o ideário da austeridade, pregado por
Herbert Hoover, que veio a contribuir para o crash bolsista de 1929 na “Grande
Depressão”. Não somente, a austeridade do FMI deu origem a resultados negativos no Leste Asiático e na América Latina que se perpetuam hodiernamente. E,
ainda assim, como os médicos medievais que acreditavam em sangrar o doente,
mas quando os doentes não melhoravam argumentavam que o que eles precisavam era de nova sangria, os sangradores da economia do século XXI não se desviam da linha estabelecida (STIGLITZ, 2013, p. 231).
Vale ressaltar ainda que, na concepção da ideia do neoliberalismo, há uma
flagrante improbabilidade de sucesso. Como esperar resultados positivos de uma
sociedade que é continuamente desgastada, que cresce à margem da indiferença
e dos abismos de iniquidade? É consequência lógica que crianças que não tiverem
alimentação adequada nem chances efetivas de uma educação superior sofrerão
prejuízo permanente, mesmo que a economia siga o caminho mais otimista de recuperação (DWORKIN, 2000. p. 312).
No campo geopolítico, constata-se uma crescente instabilidade, com eclosão de conflitos, crises financeiras periódicas e imprevisibilidade quanto futuro,
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até mesmo por que a predominância ideológica do neoliberalismo, nas duas últimas décadas, não conseguiu definir um novo modo de crescimento para os países
e muito menos para o sistema mundial. Em antítese ao que prega, deixa máculas
profundas. Quanto mais forte a raiz neoliberal, maior é o dano causado ao longo
dos anos. (VERGOPOULOS, 2005, p. 36).
Demonstraram-se, dessa forma, insustentáveis as teses do ideário neoliberal, segundo as quais o Estado não poderia ter, como uma de suas razões para
existir, o combate às desigualdades. Tampouco se comprovaram as teses que defendiam que, a longo prazo, haveria uma distribuição de renda em vista do crescimento econômico. Isso não ocorreu porque, indubitavelmente, o crescimento
trouxe como conseqüência uma concentração ainda maior da renda e implicou
um processo de exclusão, sob o ponto de vista social, potencialmente explosivo.

6 ConCLUSÃO
Vive-se um momento histórico no qual, mesmo que imperceptivelmente
para muitos, estão sendo traçados os contornos de um novo formato estatal. Com
o verdadeiro ocaso da concepção hegemônica neoliberal (pelo menos no campo
intelectual), há de se pensar e construir alternativas viáveis à consolidação de um
novo modelo de Estado. Esta quadra da história, a qual – mais por desejo – procura-se denominar de Pós-neoliberalismo, representa um momento crucial em que
estão sendo feitas escolhas que vão produzir efeitos por anos ou gerações.
Diante das consequências advindas do neoliberalismo, eminentemente prejudiciais aos direitos humanos e com severa ampliação das desigualdades, constata-se a necessidade de, cada vez mais, ampliar o papel do Estado no sentido de ser
intervencionista e ator principal na busca da garantia de igualdade das necessidades humanas.
O aumento geral do desemprego formal e a flexibilização do trabalho, exigem a retomada de políticas públicas eficazes na área social, devendo ser deixado
de lado pelo Estado a ideia de que o seu papel se limita a melhorar a competitividade para a sobrevivência dos seres humanos, pois somente tendo igualdade à
saúde, à educação, à cultura, à uma alimentação digna, é que se poderá verificar a
sobrevivência adequada do homem.
A liberdade dos mercados precisa ser combinada com um novo modelo de
Estado efetivamente interventor no sentido de regular os negócios privados, a fim
de que haja um equilíbrio entre desenvolvimento econômico e desenvolvimento
social sustentável. É preciso governos fortes e ativos, e não meros espectadores
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das forças do mercado.
É certo, pois, que isso colide frontalmente com os dogmas professados pelo
atual establishment, que comanda as ações no campo político e econômico brasileiro. O receituário liberal que ora apresenta-se sob o manto da austeridade, nada
mais é do que a repetição das mesmas prescrições contidas nas “bulas” vendidas
como verdades incontestes no final do Século XX. Em vista disso, há de se ter presente as lições que a história tem a dar, as quais permitem antever que a adoção
de tais receitas levará aos mesmos fracassos de outrora, isto é, os nefastos efeitos,
especialmente no campo social, tendem a tornar efêmero os “tempos de glória”
dos novos liberais do século XXI.
Portanto, mesmo que não seja claramente perceptível, está-se diante de
uma quadra da história, na qual estão sendo construídos os alicerces de novos
tempos, os quais representam um marco importante em relação à sociedade que
se quer ter, ao país que se está projetando e, obviamente, ao legado que se quer
deixar a todos os pósteros. Cumpre a esta geração o inescapável dever de deixar
para “seus filhos” um mundo e um país menos injusto e desigual do ora existente.
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Resumo
Os governos de uma forma geral têm grandes desafios para atender de forma
satisfatória as crescentes demandas da população, especialmente nas regiões
menos desenvolvidas. Os governos atuam por meio de políticas públicas. Mas,
como saber se as políticas propostas produzirão os efeitos almejados? E que medidas poderiam ser adotadas para torná-las mais eficazes? Este artigo tem por
objetivo analisar os mecanismos de avaliação das políticas e programas públicos
introduzidos pelos diferentes planos de governos do governo do Ceará. Para realizar esta pesquisa se utilizou de uma revisão bibliográfica e uma análise documental para buscar as informações necessárias para fundamentar este trabalho.
O controle social pode ser uma ferramenta importante na busca da eficiência
das políticas governamentais. No Ceará, apesar de algumas tentativas, ainda tem
sido limitada a participação da população na formulação, execução e avaliação
das políticas públicas.
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ABSTRACT
The governments in general have some challenges to meet satisfactorily the
growing demands of the population, especially in less developed regions. Governments act through public policies. But, how do we know if the policy proposals will
produce the desired effects? And what measures could be taken to make them
more effective? This article aims to analyze the evaluation mechanisms of public
policies and programs introduced by the different government plans of Ceará.
The methodology of this research consists of a literature review and an analysis
of documents to find the necessary information to support this work. Social control can be an important tool in the pursuit of efficiency in government policies.
In Ceará, despite several attempts, has still been limited public participation in the
formulation, implementation and evaluation of public policies.
Keywords: public policies; evaluation; efficiency; government plans.

1 INTRODUÇÃO
Os governos nas diversas instâncias (federal, estaduais ou municipais) têm
se deparado, neste inicio de século, com grandes desafios para atender às crescentes demandas da sociedade, especialmente nas regiões menos desenvolvidas
onde são mais evidentes as necessidades básicas da população. Entre esses desafios estão: aumentar o número de alunos nas escolas e melhorar a qualidade do
ensino; gerar emprego e renda e preparar os jovens que desejam entrar no mercado de trabalho; reduzir a taxa de mortalidade infantil; reduzir o índice de pobreza e melhorar a distribuição da renda. Esses e outros desafios demandam políticas
públicas eficientes capazes de atender às necessidades da população com qualidade e com racionalidade dos gastos, considerando que os recursos disponíveis
são quase sempre escassos. Mas, como saber se as políticas propostas produzirão
os efeitos almejados? Daí a necessidade de se avaliar tais políticas sob os aspectos
da eficiência, eficácia e efetividade.
Este ensaio tem por objetivo analisar os esforços (institucionais e operacionais) do governo do Estado do Ceará em avaliar as políticas e programas públicos
introduzidos por seus diferentes planos de governo, do início dos anos de 1960
aos nossos dias. Busca-se demonstrar os mecanismos sugeridos por esses planos
de governo para a implantação eficiente dessas políticas, ou seja, os esforços de
maximizar seus resultados com uma maior racionalidade dos gastos públicos.

68
JOSÉ JOAQUIM NETO CISNE E ANA THAIS CARNEIRO CISNE

4. OS ESFORÇOS DE AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO CEARÁ: UMA ABORDAGEM A PARTIR DOS PLANOS DE GOVERNO

Quanto à metodologia, para a realização desse trabalho, se fez uma revisão
bibliográfica e uma análise documental para buscar as informações necessárias
para fundamentar as questões e temas aqui apresentados.
Além desta introdução, este trabalho está composto por mais quatro seções. A segunda seção apresenta o referencial teórico, enfatizando os conceitos
de políticas públicas e da importância do processo de avaliação. A terceira seção
trata de identificar em todos os planos de governo implantados no Ceará, desde o
início dos anos de 1960, as iniciativas de avaliação das políticas e programas públicos introduzidos por esses planos. Na quarta seção se faz, a título de conclusão,
algumas considerações finais e se apresentam sugestões de pesquisas para aprofundar o processo de avaliação e de mecanismos para racionalizar a aplicação
dos recursos públicos no Ceará. E por fim se têm as referências bibliográficas que
serviram para fundamentar as ideias expostas e discutidas nesse trabalho.

2 Por que avaliar as políticas públicas?
No esforço de atender as demandas da sociedade os governos atuam por
meio de políticas públicas e adotam mecanismos para torná-las eficientes³. Como
observa Souza (2003, p. 13) “não existe uma única, nem melhor, definição sobre
o que seja política pública”, sendo vários os enfoques sobre este conceito na literatura. (LYNN, 1980), (MEAD, 1995) e (PETERS, 1986). Souza destaca o conceito de
Dye (1984) ao conceituar política pública como “o que o governo escolhe fazer ou
não fazer”. Para essa autora, analisar as políticas públicas é ser capaz de responder: quem ganha o que, por que e que diferença faz a implantação desta política.
A final de contas é através das políticas e dos programas públicos que os governos
manifestam suas ações e seus propósitos de atender às necessidades da sociedade que o elegeu e que consente o seu mandato. Na opinião de Bachrach e Baratz
(1962), o governo não fazer nada em relação a um problema, também é uma forma
de política pública.
As políticas públicas que obedecem a um ciclo (formulação durante o planejamento, execução, acompanhamento e avaliação) tomam diversas formas podendo ser sociais (habitação, saúde, educação, previdência, geração de emprego e

3 A Constituição Federal promulgada em 1988 inovou a gestão pública ao introduzir em seu artigo 37

os princípios que devem reger a administração pública direta e indireta, de todos poderes (Executivo,
Legislativo e Judiciário) da União, Estados ou Municípios. (CONGRESSO NACIONAL, 2016).
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renda, etc.), macroeconômicas (monetária, fiscal, cambial, industrial, etc.) e outras
como tecnológica, ambiental, cultural, agrícola, hídrica, etc.
Na literatura sobre as políticas públicas brasileiras se constata que a fragmentação é uma de suas características. Martins (2003 e 2006) desenvolveu o
que denominou de “teoria da fragmentação” para explicar que na gestão (formulação e execução) das políticas, programas e projetos públicos no Brasil acontece
muitas vezes falta coerência, coordenação e consistência4, como também integração e sinergia.
Do lado oposto da fragmentação está a integração em suas dimensões5: horizontal, vertical e temporal, que é uma condição desejável para que as políticas
e programas públicos maximizem seus resultados. Na verdade, a integração das
políticas e programas é um dos maiores desafios da nova gestão pública e se torna
mais complexo num ambiente democrático por sofrer influência de interesses dos
vários segmentos da sociedade (MARTINS, 2006).
Avaliar é aferir se os objetivos e propósitos, estratégias e execução estão
conforme com o planejado6. Lima Junior et al (1978, p. 4-5) citado por Figueiredo
e Figueiredo (1986, p. 108), define este processo como “a análise crítica do programa com o objetivo de apreender, principalmente, em que medida as metas estão
sendo alcançadas, a que custo, quais os processos ou efeitos colaterais que estão
sendo ativados (previstos ou não previstos, desejáveis ou não desejáveis) indicando novos cursos de ação mais eficazes”.
Apesar de se encontrar na literatura uma grande variedade de conceitos
para o termo avaliação, para efeito deste trabalho se considera a definição dada
por Worthen et al (2004, p. 35) que entende avaliação como “a identificação, esclarecimento e aplicação de critérios defensáveis para determinar o valor (valor ou
mérito), a qualidade, a utilidade, a eficácia ou a importância do objeto avaliado em
4 A fragmentação, como reconhece Martins (2006, p. 3), “é uma condição crítica que aflige sociedades,

governos e organizações em alguma extensão, exigindo contínuas ações integradoras”. Este autor argumenta que a coerência nas políticas públicas “envolve a promoção sistemática de ações que se reforçam mutuamente nos diferentes órgãos do governo, criando sinergias para a realização de objetivos
comuns”. Havendo coordenação nas políticas pública se torna possível “fazer com que os diversos sistemas institucionais e gerenciais que formulam políticas trabalhem juntos de forma congruente”. E que
havendo consistência nas políticas públicas se pode “assegurar que as políticas individuais não sejam
internamente contraditórias e que as políticas que se opõem ao alcance de um determinado objetivo
sejam evitadas ou integradas”.
5 Segundo Martins (2006, p. 3) a integração apresenta as seguintes dimensões: A integração horizontal
assegura que “os objetivos individuais e as políticas desenvolvidas por várias entidades se reforcem mutuamente”. A integração vertical assegura que “as práticas das agencias, autoridades e órgãos autônomos, bem como o comportamento dos níveis sub-nacionais do governo, se reforcem mutuamente com
os compromissos políticos mais amplos”. E a integração temporal assegura que “as políticas continuem
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relação a esses critérios”. Avaliação, segundo esses autores, usa métodos de pesquisa e julgamento, tais como: a) determinação de padrões para julgar a qualidade
e concluir se esses padrões devem ser relativos ou absolutos; b) coleta de informações relevantes; e c) aplicação dos padrões para determinar valor, qualidade,
utilidade, eficácia ou importância. Também faz recomendações com o propósito
de otimizar o objeto de avaliação em relação a seus objetivos futuros.
A avaliação como disciplina é recente, tendo se desenvolvida com mais rapidez nas últimas quatro décadas (WORTHEN et al, 2004, p. 59). Nesse período a
avaliação tem adquirido importância e despertado interesses tanto nas agendas
de pesquisas nas academias como nos fóruns governamentais e do terceiro setor. Este interesse é conseqüência das exigências de organismos internacionais
que introduzem metodologias de avaliação dos programas por ele financiados.
(COHEN e FRANCO, 2000), RICO (2001), (SANTOS e CARDOSO, 2001), (SOUZA,
2003) e (CUNHA, 2006). Para alguns, como observam Seibel e Gelinski (2007), o
que estimula o interesse pela avaliação é “a necessidade urgente de obter eficiência e ampliar a área de influência do governo com programas sociais e, ao mesmo
tempo dar retorno às autoridades no planejamento e na implantação de novas
políticas. Para outros, a avaliação é parte não apenas da aferição da eficiência dos
gastos públicos, mas de todo um processo de conscientização da sociedade civil,
que vem crescendo desde a redemocratização do país”.
Os estudos sobre avaliação das políticas públicas também são recentes no
Brasil. A partir dos anos de 1980. Entre outros, dois motivos despertaram os interesses pela avaliação das políticas e programas no território nacional. Um foi
o agravamento da crise fiscal dos anos de 1980, que aprofundou a escassez de
recursos públicos para atender às crescentes demandas da população. E o outro motivo se referiu à mudança de postura da sociedade brasileira que está se
tornando (embora de maneira ainda lenta) mais crítica e consciente de seu papel
no controle das ações governamentais (ARRETCHE, 2003) e (SEIBEL e GELINSKI,
2007).
As avaliações, que são elementos centrais da accountability 7 e importantes instrumentos gerenciais dos programas governamentais, têm dentre outros
objetivos, averiguar se os resultados estão de acordo com o que fora planejado,
buscar informações para a tomada de decisão e para ajustar e aprimorar tais
programas ao longo de sua execução ou mesmo em sua fase conclusiva. Pode-se
sendo afetivas”.
6 Figueiredo e Figueiredo (1986, p. 112) destacam que na literatura se encontram alguns tipos de avaliação como: a) avaliação de metas ou resultados; b) avaliação de meio-metodologia de implantação; e c)
avaliação de relação custo/benefícios e ou custo/resultado.
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dizer que a avaliação de uma política, de um programa ou de um projeto público
tem por objetivo atribuir um valor e medir o seu grau de eficiência, eficácia e
efetividade.
Para uma melhor contextualização sobre os esforços de formulação, implantação e avaliação das políticas públicas no Ceará se faz necessário enfatizar
os aspectos teóricos e históricos das políticas públicas introduzidas pelos diferentes planos de governo, desde as primeiras iniciativas de planejar as ações governamentais no Estado.

3 Os esforços para avaliar as políticas públicas no Ceará
A primeira iniciativa de planejamento governamental no Ceará foi o Plano
de Metas - PLAMEG, implantado pelo governo do Estado para o período de 1963 a
1966. Seus programas foram distribuídos entre os vários setores se agrupando em
dois grupos principais: a) Desenvolvimento Econômico, que recebeu 45,5% dos investimentos programados; e b) Melhoria das Condições de Vida do Homem, cujos
programas receberam 51% dos investimentos.
O pioneirismo deste plano foi reconhecido pelo governo ao afirmar que o
mesmo “veio encerrar uma longa era de improvisações e dispersão de recursos,
e assinalou um período novo na história político-administrativa do Ceará. [...] Outra mecânica administrativa, mais descentralizada, foi posta em marcha, abrindo
margem ao trabalho dinamizador do Governo em novas áreas de atividade” (GOVERNO DO CEARÁ, 1967).
Observa-se que neste primeiro plano de governo, por não existir um órgão
de planejamento e coordenação das ações governamentais, a organização e a administração dos programas se davam de forma descentralizada e não menciona
como seriam feitas as avaliações.
Entre os maiores entraves encontrados na implantação do Plano de Metas Governamentais (PLAMEG) estava o desaparelhamento da estrutura administrativa do Estado, sendo adotado como alternativa a criação de órgãos na Administração Indireta (autarquias e sociedades de economia mista), que segundo o
governo, por possuírem maior flexibilidade financeira e operacional, possibilitava
atuar efetivamente nos programas considerados prioritários. Entre estes órgãos
7 A accountability e o controle social, como bem observam Santos e Cardoso (2001, p. 39), foram descon-

siderados nas reformas administrativas, que se sucederam no Brasil desde 1936, quando foram adotadas
as primeiras medidas para modernizar o aparelho do Estado (BRESSER-PEREIRA, 1998).
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foi criado a Superintendência de Desenvolvimento Econômico e Social (SUDEC), o
primeiro órgão da administração estadual com a finalidade de planejar e coordenar o desenvolvimento do Estado (GOVERNO DO CEARÁ, 1975, p. 208).
Este modelo de expansão na estrutura organizacional do Estado foi adotada pelos governos seguintes como forma de executar com maior rapidez os programas de governo, tendo em vista o esvaziamento e a inoperância dos órgãos
da administração direta (secretarias). Esta multiplicação de órgãos8 dificultava a
coordenação administrativa e não era raro encontrar duplicidade de ações o que
geravam desperdícios de recursos (financeiro e humano) e de tempo, comprometendo assim a eficiência devido à inadequada disposição institucional do Estado.
Para o período de governo de 1967 a 1970 foi elaborado o Plano de Ação Integrada do Governo (PLAIG), formulado sob a coordenação da Secretaria do Planejamento do Ceará de acordo com “as diretrizes que lhe foram traçadas”.
Após um diagnóstico que identificou a vigente situação econômica e social
do Estado, foram definidos os programas, as metas e os recursos necessários para
aquele período de governo. Este plano reconheceu o esforço do governo anterior
para adequá-la às novas necessidades impostas pela crescente complexidade das
tarefas a ele atribuídas. No entanto, constatou-se que faltou ao governo anterior
uma sistematização racional necessária à obtenção da eficiência administrativa
principalmente quanto à escassez de elementos humanos capacitados.
Também reconheceu que caberia àquele novo governo a adoção das medidas necessárias para uma reforma administrativa, entre outras, a redefinição
das atribuições de órgãos, seguida de sua reestruturação, fusão, absorção ou extinção. E identificou-se ainda uma grande “dispersão de esforços pela falta de entrosamento entre as atividades dos departamentos governamentais”. Como solução para este problema foi proposta a criação de “um registro central organizado,
sistemático e atualizado, que indique as atribuições e a estrutura dos órgãos da
administração estadual e a sua interdependência na hierarquia governamental”
(GOVERNO DO CEARÁ, 1967, 169).
No Plano de Governo do Estado do Ceará (PLAGEC), também elaborado
pela Secretaria de Planejamento e Coordenação do Estado, para o período de 1971
a 1974, teve um capítulo dedicado ao planejamento administrativo, que tratou de
8 Somente no período de 1971 a 1974 foram criadas 12 Unidades administrativas no Ceará: Serviço Esta-

dual de Informações (SEI); Autarquia Metropolitana de Fortaleza (AUMEF); Superintendência de Obras
do Estado do Ceará (SOEC); Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC); Departamento Estadual de
Trânsito (DETRAN); Fundação Cearense de Meteorologia e Chuvas artificiais (FUNCEME); Fundação
Educacional do Estado do Ceará (FUDEDUCE); Fundação Instituto de Pesquisas Agronômicas (FIPA);
Fundação de Saúde do Estado do Ceará (FUSEC); Fundação de Assistência aos Desportos do Estado do
Ceará (FADEC); Empresa Cearense de Turismo (EMCETUR); e Consórcio Rodoviário Estadual do Ceará.
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“diagnosticar e propor políticas de atuação condizentes com a obtenção de maior
racionalidade para a máquina administrativa do Estado, condição básica para a
própria eficácia da ação governamental” (GOVERNO DO CEARÁ, 1971). Para a elaboração deste plano foi constituído um grupo de trabalho e contou com a participação de outros segmentos da sociedade cearense.
As análises preliminares para a elaboração deste plano identificaram duplicidade funcional entre vários órgãos da administração estadual, conflitos de
competência e falta de racionalização o que poderia comprometer a execução e
acompanhamento do referido plano. Constataram ainda que o sistema de planejamento não funcionava de modo satisfatório, embora contasse com importantes
instrumentos como a Secretaria de Planejamento e Coordenação e com o Fundo
de Desenvolvimento do Ceará (FDC). E concluiu que esta inoperância se devia “à
falta de dinamismo da própria Secretaria de Planejamento, bem como à falta de
decisão superior no sentido de implantar integralmente o sistema de planejamento previsto”, sendo necessária uma adequação da estrutura dessa secretaria e
criar as condições para uma efetiva execução e acompanhamento dos referidos
planos governamentais.
Ademais, este plano reconheceu que a racionalização dos serviços públicos era “uma necessidade imperiosa para o bom desempenho da aplicação de recursos escassos existentes, bem como para facilitar a canalização de recursos externos”. Por isso, previu uma serie de mudanças na estrutura administrativa como
a reestruturação, transferência de vinculação e fusão de órgãos (GOVERNO DO
CEARÁ, 1971, p. 118/119).
Para o período de governo de 1975 a 1979 foi elaborado o I Plano Qüinqüenal
de Desenvolvimento do Estado do Ceará (I PLANDECE), que também foi precedido
de um diagnóstico sobre a realidade social e econômica do Estado, que também
constatou deficiências funcionais na administração pública estadual em conseqüência da “multiplicação de instituições”, e que este fato ocorria de forma desordenada, em função das pressões de necessidades e de fatores emergenciais que
levaram ao gigantismo da máquina administrativa estadual e à geração de uma
estrutura falha no seu funcionamento. E que esta hipertrofia orgânica “dificulta a
implantação da administração sistêmica, ocasionando problemas de coordenação
administrativa” (GOVERNO DO CEARÁ, 1975. p. 183).
O referido plano demonstrou certa preocupação com o acompanhamento
e avaliação das ações governamentais, e apresentou um conjunto de medidas para
elevar a eficiência operacional e a redução dos custos de manutenção através
de uma reestruturação administrativa e alterações na política de pessoal, inclusive medidas para qualificar os servidores públicos estaduais, visando reduzir os
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defeitos estruturais e funcionais da administração pública estadual. Entre estas
medidas constavam a reformulação da estrutura da Secretaria de Planejamento
e Coordenação para fortalecer as atividades de orçamento, acompanhamento físico e financeiro e a avaliação de resultados dos projetos prioritários. Para tanto,
passou a exigir dos órgãos estaduais a elaboração de programação qüinqüenal e
de relatórios de acompanhamento e avaliação dos resultados programados (GOVERNO DO CEARÁ, 1975, p. 187).
Para o período de governo de 1979 a 1983 foi elaborado por um grupo de
técnicos o II Plano de Metas Governamentais (II PLAMEG), com base em sugestões
de diferentes segmentos da sociedade cearense. Foram identificadas algumas dificuldades internas devido à carência de recursos financeiros, materiais e humanos, destacando a necessidade de realinhar a estrutura administrativa do Estado
com o objetivo de uma maior racionalidade e aperfeiçoar o sistema estadual de
planejamento para dotá-lo de condições para realizar o acompanhamento físico
e financeiro dos programas (GOVERNO DO CEARÁ, 1979, p. 21/22). Neste período
de governo se instituiu o Fundo de Desenvolvimento do Ceará (FDI) que continua
a ser um dos principais instrumentos da política industrial do Estado. Este plano
previu grandes projetos estruturantes como nos setores de refinaria de petróleo,
siderurgia, e outros, ainda hoje não implantados no Estado.
No período de 1983 a 1987, os programas de governo foram definidos pelo
Plano Estadual de Desenvolvimento (PLANED). Este plano atribuiu às atividades
de planejamento do Estado, como em grande parte responsáveis pelas “insuficientes transformações ocorridas na economia estadual, em termos de crescimento
da renda e do emprego e de mudanças na estrutura econômica e social” (GOVERNO DO CEARÁ, 1983, p. 2).
Este plano se propunha a adotar uma gestão participativa onde a sociedade
participasse tanto na elaboração e no ajuste do referido plano, como também “no
processo de avaliação das ações do Executivo”. Seguindo este método participativo este plano definiu como parte de suas estratégias: a) seria adotado o critério social na avaliação dos investimentos públicos e naqueles incentivados pelo
Governo; b) uma maior eficiência administrativa na execução de projetos seria
implantada com vistas à otimização na aplicação de recursos, que previa além
de medidas de desburocratização e outras de caráter institucional para “adaptar
a administração à maior eficiência e à contenção de despesas; e c) seria aperfeiçoada a administração financeira do Estado, atribuindo-se maior austeridade à
despesa e maior eficácia à receita. Os resultados deste governo, em decorrência
da crise fiscal dos anos de 1980 e por deficiências administrativas, deixou muito a
desejar na avaliação da sociedade cearense.
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Para o período de governo 1987 a 1991, um jovem empresário assumiu o governo do Ceará trazendo novos projetos para dinamizar a economia e mudar a realidade socioeconômica até então vigente. Estes projetos foram condensados no
denominado Plano de Mudanças, que culminaram com um novo modelo de gestão
pública que tinha o compromisso de “eliminar o clientelismo político, o empreguismo no setor público, a má aplicação dos recursos do Governo e a falta de transparência das ações estatais, práticas que caracterizavam a maneira de governar
dominante no Ceará e que eram responsáveis pelo agravamento das precárias
condições de vida da população e pela deterioração da estrutura e do funcionamento da máquina administrativa do Estado”. Para fazer cumprir estes compromissos o novo Governo realizou profundas mudanças políticas, administrativas
e institucionais que colocaram o Estado, anos depois, na vanguarda nacional em
termos de modernidade na administração pública brasileira, servindo inclusive
de modelo para outros Estados da federação.
A partir deste novo governo começou o processo de desenvolvimento de
caráter endógeno, cujas ações contribuíram para mudar o eixo da economia do
modelo econômico primário-exportador baseado na cultura do gado-algodão-cultura de subsistência, onde predominava o capital local no setor produtivo (AMARAL FILHO, 2004) e (LUGO, 2005). Com os novos investimentos em infraestrutura
que facilitou a atração de novas industriais, o novo eixo dinâmico da economia
cearense passou a ser os setores da indústria e dos serviços.
Na busca da eficiência, foi implantada uma reforma administrativa com a
redefinição das atribuições e dos campos de atuação de cada órgão, o que resultou em fusão, incorporação, extinção e revitalização nos vários órgãos da administração estadual (GOVERNO DO CEARÁ, 1987, p. 36). E foi viabilizado um amplo
programa de capacitação dos servidores públicos e foi fortalecida a ação de Auditoria Administrativa para as áreas de pessoal, material e patrimônio nos órgãos da
administração direta, indireta e fundações. Também foram implantadas medidas
para aumentar as receitas tributárias e para impor uma maior racionalização e
austeridade nos gastos públicos.
Nesse período de governo o planejamento desempenhou um papel de “relevo” e foi “o instrumento básico para garantir a coerência entre as ações de curto
prazo e os compromissos de transformação da sociedade cearense, a serem alcançados no longo prazo”. Com este objetivo o Sistema Estadual de Planejamento
foi reestruturado com a institucionalização de metodologias e procedimentos de
planejamento e com a capacitação de todos os técnicos que trabalham no Sistema, em todos os órgãos do Governo. Além de manter um fluxo continuo da Secretaria de Planejamento com os demais órgãos da administração estadual com
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“o objetivo de criar as condições técnicas necessárias para aumentar a produtividades da máquina administrativa do Estado, como parte relevante da Reforma
Administrativa” (GOVERNO DO CEARÁ, 1987, p. 9).
A Constituição Federal, promulgada em outubro de 1988, trouxe uma série
de inovações no planejamento governamental, como a exigência dos Planos Plurianuais9, as diretrizes das leis orçamentárias que fundamentarão os orçamentos
anuais. Tais instrumentos têm entre outros objetivos tornarem mais eficientes
e transparentes as ações governamentais. Tais exigências foram acatadas pela
Constituição do Estado do Ceará publicada em 1989. O plano de governo para o
período de 1992 a 1995, denominado Plano Ceará Melhor, levou em consideração
as ações programadas em 1991 pelo Plano Plurianual elaborado para o período de
1992 a 1995.
O Plano Ceará Melhor reconheceu que o Sistema Estadual de Planejamento (SEP) até então não havia conseguido “articular as ações e os procedimentos
governamentais em uma atividade eficiente, ressonante em todos os órgãos públicos estaduais, baseada nos princípios de planejamento, coordenação e controle” (GOVERNO DO CEARÁ, 1992). E constatou que o sistema de planejamento não
havia consolidado em sua integridade, observando-se ainda a persistência de muitos entraves. Entre os subsistemas que formavam este sistema de planejamento,
estava o Subsistema de Acompanhamento e Avaliação, que também apresentava
algumas deficiências, como por exemplo, “a falta de agilidade no fornecimento das
informações, o desconhecimento do ajustamento das informações, o desconhecimento do ajustamento de ações a partir dos problemas identificados por parte
dos órgãos centrais e a não implantação das ações de avaliação” (GOVERNO DO
CEARÁ, 1992, p. 27). O referido plano propôs medidas para corrigir estas deficiências operacionais.
Em 1995, após uma ampla discussão com diversos segmentos da sociedade,
foi elaborado o Plano de Desenvolvimento Sustentável - 1995-1998 tinha entre seus
objetivos promover a interiorização do desenvolvimento, devendo ser executado de acordo com as potencialidades de cada uma das macro-regiões cearenses.
Este plano constatou a “necessidade de reforma do aparato institucional público
e dos canais de participação da sociedade”, apresentando como proposta: a) instituir um modelo de gestão participativa no Governo; b) aperfeiçoar os métodos e
processos de planejamento, acompanhamento e avaliação das ações públicas; c)
9 A nossa Constituição Federal de 1988 (artigo 165) estabelece a exigência da elaboração de um Plano

Plurianual Regionalizado para a definição de “diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada” (CONGRESSO NACIONAL, 2016).
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capacitar adequadamente os recursos humanos da administração pública para
atender melhor, com eficiência e qualidade, às demandas da sociedade. Segundo
este plano tornava-se urgente “a montagem de um sistema integrado e abrangente de informações no Estado para apoiar a formulação de estratégias e subsidiar a
elaboração e a avaliação de programas e projetos” (GOVERNO DO CEARÁ, 1995, p.
100). Por isso, assegurou que seria “implantado um abrangente sistema de acompanhamento e avaliação de planos, de maneira que avalie o desempenho dos órgãos, reoriente prioridades e reprograme as ações, quando necessário”. Apresentou ainda um novo modelo de gestão que priorizava a participação dos diversos
segmentos da sociedade, a través dos vários conselhos, nas tarefas de planejar e
executar as ações governamentais. No entanto, estes conselhos não funcionaram
tão bem como o governo desejava10.
Nos anos de 1999 a 2002, devido à reeleição do Governador, houve uma
continuidade do governo, por isso foi elaborado o plano Consolidando o Novo Ceará, que tratou de concretizar os programas e ações que já vinham sendo implantadas. Segundo este plano, com a implantação do Sistema Integrado de Informações
Governamentais e com o uso das novas tecnologias da informação que integrava as diversas áreas funcionais se esperava possibilitar, no âmbito operacional
“a compatibilidade entre o registro do fato administrativo e seu correspondente
contábil, permitindo a obtenção de informações tempestivas e confiáveis”. E com
isto contribuir para “a otimização dos resultados físicos e financeiros dos programas/projetos como decorrências da integração das ações e recursos (humanos,
físicos e financeiros) alocados”. Assim, tornando possível aos gestores em tempo
real dispor de importantes instrumentos para aferir o desempenho das ações governamentais por meio de indicadores quantitativos e qualitativos, inclusive poderá dispor de um sistema de custo de suas unidades administrativas de seus programas (GOVERNO DO CEARÁ, 2002, p. 118).
O governo eleito para o período de 2003 a 2006 tratou de elaborar, com
a participação de diversos segmentos da sociedade, seu plano Ceará Cidadania:
Crescimento com Inclusão Social, onde demonstrou um especial interesse em
promover o crescimento econômico, porém sem descuidar das questões sociais.
Para tanto, definiu quatro eixos estratégicos: a) Ceará Empreendedor, que agregava os programas de crescimento econômico; b) Ceará Vida Melhor, com os programas para o desenvolvimento social; c) Ceará Integração, com os programas de
desenvolvimento territorial e urbano; e d) Ceará - Estado a Serviço do Cidadão,

10 Analisando esses conselhos, Cordeiro (1998) identificou as principais dificuldades que impediram o

seu efetivo funcionamento.
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que aglutina os programas que cuidam das questões administrativas e institucionais do Estado.
Este plano deu as orientações estratégicas para a elaboração do Plano
Plurianual para o período 2004 a 2007 (GOVERNO DO CEARÁ, 2003b), tratou
de aperfeiçoar as ações de planejamento adotando medidas como o “emprego
de métodos e técnicas de planejamento sistêmico e interativo que possibilitem o
acompanhamento, o monitoramento e a avaliação dos indicadores qualitativos de
gestão, que repercutem nas áreas econômicas e sociais” e a “integração do planejamento, orçamento e gestão”. Com esse objetivo foram instituídos os seguintes
programas: programa de racionalização da gestão pública e o programa de acompanhamento, avaliação e controle dos gastos públicos que adotam com medidas
para aumentar as receitas e otimizar as despesas com a eliminação de desperdícios de recursos (GOVERNO DO CEARÁ, 2003a).
Baseado na experiência anterior do plano Ceará Cidadania, este governo11,
inovou na elaboração de seu Plano Plurianual ao fazer uma ampla consulta popular nas diversas regiões administrativas do Estado para agregar idéias e projetos
que atendessem às demandas regionais.
Neste período, o Governo do Estado em obediência ao que determina o
Art. 74 da Constituição Federal de 1988 e ao Art. 67 da Constituição do Ceará de
1989, criou a Secretaria da Controladoria (SECON), por meio da Lei nº 13.297, de
7 de março de 2003, com o objetivo de obter uma maior racionalização dos gastos públicos12 e tornarem mais eficientes as atividades de controle interno. Esta
Secretaria tinha por missão institucional era zelar pela qualidade e regularidade
na aplicação dos recursos públicos. Neste período de governo houve avanços no
acompanhamento dos programas governamentais, sendo inclusive criados sistemas informatizados de controle.
Para o período de governo de 2007 a 2010 não foi formalizado um plano de
governo (GOVERNO DO CEARÁ, 2007). Os programas prioritários sugeridos pelos
diversos segmentos da sociedade foram consolidados para acompanhamento no
sistema denominado de Monitoramento e Acompanhamento de Projetos Prioritários (MAPP). O acompanhamento do desempenho físico e financeiro destes pro-

11 Neste período de governo de 2003 a 2006 também foram publicadas as diretrizes da Política de Desen-

volvimento Econômico do Ceará (GOVERNO DO CEARÁ, 2003c). Neste documento por não constar nenhum método de avaliação destas políticas, certamente para avaliá-las deverão ser utilizados os métodos
convencionais a cargo da Secretaria do Planejamento e Coordenação (SEPLAN).
12 Cavalcante, Moreira e Mendonça (2006: 167) destaca os resultados das economias geradas (acumuladas) pelas medidas de racionalização adotadas pelo Governo do Ceará no período de janeiro de 2004 a
setembro de 2006. A economia total foi de R$ 51,17 milhões de reais, sendo resultantes das economias
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jetos está a cargo de seus respectivos gerentes em cada órgão e periodicamente
são feitas avaliações destes projetos em reuniões conjuntas dos dirigentes dos órgãos e destes gerentes de projetos diretamente com o Governador.
Com o objetivo de tornar mais eficiente o controle interno, no atual governo, a Secretaria da Controladoria (SECON)13 passou a denominar-se Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado - CGE que tem dentre suas atribuições: a) avaliar o
cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas
de governo e dos orçamentos do Estado; b) realizar auditoria e fiscalização nos
sistemas contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial, atuando primordialmente de forma preventiva com foco no desempenho da gestão, considerando as
dimensões de riscos, custos e processos; c) efetuar estudos relacionados à apuração de custos e propor medidas com vistas à racionalização dos gastos públicos; e
d) exercer o monitoramento e avaliar o cumprimento dos indicadores relativos à
gestão fiscal14.
Nas últimas décadas foram criados novos instrumentos legais de controle
das ações governamentais, se destacando a Lei de Responsabilidade Fiscal15 e a
Lei da Transparência Pública16, que impuseram aos governantes maiores controles na gestão dos gastos públicos com sanções administrativas e penais aos infratores. Estes instrumentos têm sido valiosos para impor aos gestores públicos
maiores cuidados na gestão dos recursos e para dar uma maior transparência das
contas públicas à sociedade, inclusive obrigando a União, Estados e Municípios
a criarem páginas na web específicas para esse fim, os denominados portais de
transparências.
Com o objetivo de estimular as boas idéias e as boas práticas na administração pública estadual, cabe ressaltar que em 2003 foi instituída uma premiação para reconhecer os servidores que apresentaram estas melhores práticas no
serviço público cearense. No governo, iniciado em 2007, foi introduzido o Prêmio
“Melhores Práticas de Gestão e de Resultado” com o objetivo de identificar, docunos seguintes itens: Medicamentos R$ 37.549,45; Tecnologia da informação R$ 4,85 milhões de reais;
Combustíveis R$ 4,12 milhões de reais; Energia elétrica R$ 1,87 milhões de reais; Mão de obra administrativa R$ 495,00 mil reais; Passagens aéreas R$ 460,06 mil reais. Também foi estimada uma economia de
R$ 39,18 milhões de reais para o período de outubro de 2006 a setembro de 2007.
13 Esta Secretaria por meio da Lei nº 13.875, de 7 de fevereiro de 2007, ampliou suas ações agregando as
ações de ouvidoria, passando a denominar-se Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral (SECON). E
pela Lei nº 14.306, de 2 de março de 2009, esta Secretaria passou a fazer parte da Governadoria do Estado
com a denominação de Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE).
14 A execução orçamentária desde o governo anterior tem sido uma atribuição de um órgão colegiado
denominado de Comitê de Gestão por Resultados e de Gestão Fiscal (COGERF), que também formula as
diretrizes para execução e para a gestão do Plano Plurianual. Atualmente o Comitê de Gestão por Resultados e de Gestão Fiscal (COGERF) é formado pelos seguintes órgãos: Secretaria de Planejamento e
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mentar, avaliar, premiar e difundir essas práticas de gestão de projetos e de resultados alcançados pelos diversos órgãos da administração estadual.
Em 2007, foram novamente realizadas discussões nas diferentes regiões
administrativas do Estado coordenadas pela Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG), com o objetivo de promover uma ampla consulta com sociedade
cearense para a elaboração do Plano Plurianual para o período de 2008 a 2011. A
gestão dos programas definidos por este plano ficou sob a responsabilidade dos
gerentes de programa que se vinculam às áreas de planejamento de suas respectivas Secretarias Setoriais17. Nas atribuições desses gerentes constava entre outras: a) viabilizar a execução e realizar o monitoramento de todas as ações do programa; b) responsabilizar-se pela obtenção dos produtos expressos na meta física
das ações que compõe o programa; g) validar e manter atualizadas as informações
da execução física e financeira das ações, dos resultados, da gestão de restrições
e dos dados gerais do programa sob sua responsabilidade, mediante alimentação
do Sistema Integrado de Acompanhamento de Programas (SIAP) e no Sistema Integrado de Orçamento e Finanças (SIOF), e elaboração de relatórios qualitativos.
Na proposta do Plano Plurianual 2008-2011, deveria haver duas avaliações,
sendo uma em 2009 e a última em 2011 para a aferição do alcance de seus resultados e para alimentar o processo de revisão ou a formulação do novo PPA durante
o ano de 2011, para “ajustá-lo no que for necessário na sua execução para uma
melhor gestão por resultados”, sendo que os ajustes deveriam ser realizados na
formulação dos orçamentos anuais.
Também como medida de controle das ações governamentais, por meio
do Decreto nº 29.887, de 31 de agosto de 2009, foi instituído o Sistema de Ética e
Transparência do Poder Executivo Estadual, que criou a Comissão de Ética Pública (CEP) e as Comissões Setoriais de Ética Pública (CSEP), definindo suas forma-

Gestão Pública (SEPLAG); Secretaria da Fazenda (SEFAZ); Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado
(CGE); Casa Civil; e Procuradoria Geral do Estado (PGE).
15 Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 que estabelece normas de finanças públicas voltadas
para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.
16 Lei Complementar nº 131 de 19 de maio de 2009, acrescentou dispositivos à Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000, que estabeleceu normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal e dá outras providências, a fim de determinar a disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
17 Também cabe destacar, os esforços institucionais e administrativos para monitorar os projetos prioritários de governo. Foi editado o Decreto nº 29.917, de 8 de outubro de 2009, que redefiniu o sistema
estadual de planejamento e instituiu a rede estadual de planejamento, com a responsabilidade de conduzir os processos de planejamento, orçamento e gestão pública por resultados, no âmbito da Administração Pública Estadual, sob a coordenação da Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG). Nesse
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ções, competências e atribuições. Instituiu, ainda, a Rede de Ética e Transparência, bem como definiu como deve ser o processo de apuração de prática de ato
em desrespeito ao preceituado no Código de Ética e Conduta da Administração
Estadual.
Para o período de 2011 a 2014, com a reeleição do governador, foi elaborado
o documento denominado “Ceará: Diretrizes para o Plano de Governo” (GOVERNO DO CEARÁ, 2010), dando continuidade aos programas, projetos e metodologias definidos no mandato anterior.
O governo iniciado em janeiro de 2015, para o período de governo de 2015
a 2018 também não formalizou um plano de governo. Foi elaborado um documento denominado “Os 7 Cearás: Síntese do processo de planejamento participativo
para elaboração do plano de governo” (GOVERNO DO CEARÁ, 2014), que consolidou as propostas de ação sugeridas pelos diversos segmentos da sociedade. Tais
propostas subsidiariam o Plano Plurianual 2016-2019, aprovado pela Lei nº 15.929,
de 29 de dezembro de 2015. Para acompanhar o desempenho físico e financeiro
dos projetos e programas considerados prioritários, esse governo também adotou o Monitoramento e Acompanhamento de Projetos Prioritários (MAPP), como
reuniões periódicas de avaliação com os dirigentes dos órgãos e gerentes de projetos e programas coordenadas diretamente pelo Governador.
Espera-se que as medidas de transparência aliada com a definição de critérios que imponha coerência e racionalidade na gestão dos recursos públicos,
possibilitem à sociedade cearense assumir um papel de maior destaque tanto na
formulação como no acompanhamento e avaliação das políticas e programas governamentais.

4 ConCLUSÃO
Neste breve histórico sobre os esforços de avaliar as políticas públicas tomando por base os vários planos de governo instituídos no Ceará, desde a década
de 1960, se observa que por diversos motivos, foram poucos os instrumentos instituídos com este objetivo. Nas análises e diagnósticos que precediam dos diversos

esforço também foram criadas as Unidades Setoriais de Planejamento (USP), instalados os Escritórios
de Projetos nas Secretarias Setoriais e definidas metodologias de monitoramento e de gerenciamento
de projetos do Governo do Estado. Essas medidas foram consideradas necessárias para acompanhar a
execução dos projetos governamentais, e zelar pela correta aplicação dos recursos e avaliá-los quanto a
seus custos e seus impactos para a sociedade.
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planos eram enfatizadas as deficiências e a necessidade de reestruturar o sistema
de planejamento. Ficou evidente o despreparo dos órgãos e dos servidores para
realizarem uma eficiente execução, acompanhamento e avaliação das políticas e
programas públicos. Muitas vezes atender os interesses de indivíduos ou de grupos políticos era mais prioritário que atender os interesses coletivos. Ademais,
eram poucos os instrumentos administrativos e legais para inibir os descontroles
na aplicação dos recursos públicos.
Somente nas últimas décadas, muitas vezes por exigências de organismos
internacionais que financiam determinados programas, e também por exigências
de novos instrumentos legais, é que a avaliação passou a fazer parte da agenda
governamental, levando este a se esforçar na implantação de reformas administrativas e de novas técnicas de gestão na busca da eficiência de suas ações. No
entanto, se observa que as políticas e programas públicos implantados no Ceará
ainda têm sido de forma fragmentada e caracterizados pela descontinuidade administrativa, o que tem dificultado sua avaliação.
Tais atitudes apesar de nobre, ainda não têm sido suficiente para eliminar
de vez os desperdícios na gestão dos recursos públicos, pois isso requer uma nova
consciência e responsabilidade cívica e social por parte dos gestores.
Cabe destacar, o aparelhamento e o relevante papel desempenhado pelos
órgãos de controle como a Assembléia Legislativa, Tribunal de Contas do Estado,
Câmaras Municipais, Tribunal de Contas dos Municípios, além das valiosas contribuições do Ministério Público, no acompanhamento das contas e da conduta dos
gestores que devem se pautar pelo interesse público e pelo bem comum.
Como proposta de pesquisas futuras e à luz da teoria da fragmentação,
se sugere analisar os principais programas executados nos três últimos mandatos de governo no Ceará, avaliando os custos/benefícios, considerando o valor
dos investimentos realizados e os resultados obtidos para a população cearense. Também uma analise sobre o papel dos mencionados órgãos de controle na
avaliação das políticas públicas no Ceará, poderia fazer parte do rol das futuras
pesquisas sugeridas.
A sociedade cada vez mais esclarecida tem estabelecido a eficiência como
padrão para os serviços que solicita das organizações públicas e privadas, usando
para tanto o seu poder de pressão e de mobilização para garantir seus direitos e
exigir o retorno social dos tributos pagos.
Por isso, as políticas governamentais devem sempre primar pelos princípios que regem a administração pública, dentre os quais o da eficiência, pois o
propósito deste princípio é criar uma obrigação constitucional para elevar o nível
de excelência dos serviços prestados, satisfazendo os direitos dos cidadãos e assegurando sua dignidade.
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Resumo
O presente trabalho tem por escopo abordar a sistemática atual de tributação
do ICMS em operações interestaduais, bem como os problemas que decorrem do
modelo vigente, tendo em vista que a redação do art. 155, §2º, VII, alínea b da Constituição Federal de 1988, prevê expressamente a tributação apenas na origem
quando se tratar de consumidor final não contribuinte do imposto. Demonstra-se
que, com o avanço do e-commerce, o modelo atual constitui um óbice ao fomento
das regiões mais pobres do país, pois transfere recursos dos estados consumidores para os estados produtores, além de trazer sérios problemas ao pacto federativo com a chamada guerra fiscal. Faz-se uma análise da Emenda Constitucional nº
87/2015, medida tomada no intuito de amenizar os problemas acima descritos, uma
vez que altera o artigo supra, que passa a definir que, nas operações interestaduais, independentemente do consumidor final ser ou não contribuinte do imposto,
o produto da arrecadação do ICMS será partilhado entre os estados de origem e
destino. Discute-se também o princípio da tributação no destino, utilizando como
exemplo o modelo europeu, através do IVA. Por fim, levanta-se o questionamento
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se esta não seria a opção mais justa de tributação do ICMS, uma vez que deixaria
com o estado consumidor onde foi dispendido o recurso para o consumo dos bens
toda a arrecadação do imposto cobrado na operação.
Palavras-chave: políticas públicas; avaliação; eficiência; planos governamentais.

Abstract
This work has the scope to address the current system ICMS tax on interstate
transactions, as well as problems arising from the current model, given that the
wording of art. 155, § 2, VII, b of the Federal Constitution of 1988 expressly provides for taxation at source only in the case if the final consumer does not pay tax.
It is shown that within the e-commerce progress, the current model is an obstacle
for the development of the poorest regions of the country as it transfers resources from consumer states to producing states, and bring serious problems to the
federal pact with the call fiscal war. Makes an analysis of Constitutional Amendment 87/2015, action taken in order to alleviate the problems described above, since amending the article above that comes to define that in interstate transactions,
regardless of the final consumer whether or not taxpayers tax, the ICMS collection of the product will be shared between the states of origin and destination. It
also discusses the principle of taxation at destination, using the example of the
European model through VAT. Finally, the question arises whether it would not be
the fairest option of taxation for VAT as it would with the consumer state where
the resource was spent for consumption goods all proceeds of the tax levied in
the operation.
Keywords: ICMS; EC 87/2015; Taxation at destination; E-commerce.

1 Introdução
A tributação das operações interestaduais pelo Imposto sobre a Circulação
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) constituem hoje uma das maiores polêmicas do sistema tributário brasileiro, tendo em vista a inegável importância deste
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imposto, constituindo-se em uma das maiores fontes de receita dos Estados, mas,
paralelamente a isto, gerando enormes problemas desencadeados pelo atual sistema de partilha do mesmo.
É sabido que dentre as funções primordiais do tributo está a arrecadação
de recursos financeiros para que o Estado proporcione as condições mínimas de
cidadania à população, através da garantia de direitos essenciais. Desta forma,
com o escopo de cumprir os objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil, a vigente sistemática da tributação do ICMS interestadual foi pensada,
entre outras coisas, como uma forma de reduzir as desigualdade sociais e regionais do país.
O meio utilizado para tanto foi a partilha da arrecadação deste tributo entre os estados consumidores e produtores. Contudo, a Carta Magna só prevê tal
partilha nas operações interestaduais realizadas entre contribuintes deste imposto, caso contrário, quando o consumidor final não for contribuinte a tributação é
realizada apenas no estado de origem do produto.
Ocorre que, com o avanço do comércio eletrônico, as operações interestaduais com consumidor final não contribuinte do ICMS cresceram de forma significativa, tornando o atual modelo de tributação um verdadeiro óbice na busca
pelo desenvolvimento das regiões mais necessitadas do país. Nota-se que, no caso
em comento, a tributação incide integralmente na origem, ou seja, no estado produtor, provocando assim uma transferência de receita dos estados basicamente
consumidores para os estados produtores, potencialmente mais ricos, agravando
as desigualdades regionais em seus aspectos sociais e econômicos, inclusive a distribuição de renda e aprofundando o desequilíbrio do federalismo fiscal.
Buscando corrigir essa distorção, em 16 de abril de 2015, foi publicada a
Emenda Constitucional nº 87, que alterou o art. 155, §2º, VII da CF, estabelecendo
que, independentemente, do destinatário do produto ser ou não contribuinte
do ICMS, será adotada a alíquota interestadual e caberá ao estado de destino o
valor correspondente ao “diferencial de alíquotas”, ou seja, à diferença entre a
alíquota do estado do consumidor final e a alíquota interestadual de forma gradual e constante.
É assente o entendimento de que aprovação das modificações inseridas no
art. 155, §2º, VII da CF se configuram como um importante avanço na busca de uma
justa tributação do ICMS em operações relativas ao comercio eletrônico, bem
como, representa uma arma fundamental no combate à chamada “guerra fiscal”,
que prejudica o federalismo pátrio e aprofunda as desigualdades regionais.
Busca-se no presente artigo, trazer à baila o questionamento acerca do
princípio da tributação no destino, tendo em vista ser o ICMS um imposto sobre
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o consumo e não sobre a produção. Exsurge a dúvida se o modelo de tributação
misto (origem/destino) é capaz de atender aos objetivos constitucionais de desenvolvimento econômico e regional ou se a tributação apenas no estado consumidor, tendo como exemplo o Imposto sobre o Valor Agregado (IVA) utilizado
na União Europeia e na América Latina, seria a forma mais justa de promover a
transferência de receitas para as regiões mais necessitadas do país.
Assim, o objetivo geral deste trabalho é analisar as alterações trazidas pela
EC nº 87/2015 e a aplicação da tributação no destino do ICMS interestadual como
uma forma mais eficaz na busca pelo desenvolvimento das regiões menos desenvolvidas do país. Já os objetivos específicos são analisar a sistemática vigente de
tributação do ICMS nas operações interestaduais, bem como demonstrar os problemas decorrentes do atual sistema. Por fim, analisar se a EC nº 87/2015 se configura como uma importante medida para o fomento do comércio eletrônico no
Brasil, ou, ao contrário, se constitui um empecilho e óbice significativo ao seu desenvolvimento.
A metodologia de abordagem foi o método hipotético-dedutivo, tendo em
vista que o trabalho se desenvolverá a partir dos questionamentos acima levantados, analisando-os em cotejo com os fatos e dados coletados e organizados. Para
tanto, o tipo de pesquisa utilizada foi a bibliográfica, com consulta a livros, dissertações/teses, legislação, artigos e revistas especializadas, matérias jornalísticas e
consulta em sítios eletrônicos, além de pesquisa jurisprudencial, o que constitui
numeroso material, essencial para análise do tema ora abordado e fixação de um
entendimento razoável.
Por fim, o presente trabalho foi dividido em três tópicos. No primeiro, faz-se
uma análise do modelo atual de tributação por meio do ICMS nas operações interestaduais. No segundo, demonstra-se os problemas decorrentes deste sistema.
No terceiro, analisa-se a importância das operações ocorridas através do comércio eletrônico na atual etapa de evolução da sociedade, as alterações trazidas pela
EC nº 87/2015 e o princípio da tributação no destino, utilizando como exemplo o
modelo europeu.

2 A Tributação Das Operações Interestaduais Pelo ICMS
O ICMS, imposto por previsão constitucional, de competência dos Estados
e do Distrito Federal, tem sua incidência configurada com a realização de operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transpor-
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tes interestaduais e intermunicipais e de comunicação.
Destaca-se de pronto que a referida circulação deve ser jurídica, e, não,
meramente física. Para configurar a circulação jurídica da mercadoria, faz-se necessário a transferência da posse ou da propriedade desta, pois, sem a mudança
da titularidade não há como incidir a tributação por meio de ICMS, por inexistir a
materialização da hipótese de incidência. Contudo, observa-se que não são todas
as operações jurídicas que devem ser tributadas, apenas àquelas referentes à circulação de mercadorias (CARRAZZA, 1995).
A Lei Complementar nº 87 de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), estabelece em seu artigo 11, inciso I, alínea a, que o lugar no qual se considera ocorrido
o fato gerador do ICMS é o local do estabelecimento em que se encontra a mercadoria no momento da ocorrência da operação relativa a sua circulação. Desta
forma, o fisco responsável pela tributação da mercadoria é o do Estado que sedia
o estabelecimento onde se verifica a saída do produto objeto da operação comercial (MACHADO, 1997).
Com relação às alíquotas aplicadas ao ICMS, a CF/88 determina que as internas serão fixadas por lei estadual, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador constituinte. Ao passo que, nas operações interestaduais de circulação de
mercadorias, as alíquotas aplicáveis serão estabelecidas pelo Senado Federal por
meio de resoluções.
Art.155[...]
§2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:
IV - resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de um terço dos Senadores, aprovada pela maioria absoluta de
seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e de exportação;

As alíquotas internas podem ser seletivas de acordo com a essencialidade
dos produtos e, “nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, não poderão ser inferiores às previstas para as operações interestaduais” (art. 155, §2º, VI, CF/88), buscando, desta forma, manter a harmonia
do sistema como um todo.
É oportuno lembrar que o legislador constituinte estabeleceu sobre as operações interestaduais relativas à circulação de mercadorias e serviços, um sistema de partilha entre os estados produtores e consumidores. O escopo de tal sistema era favorecer os estados menos desenvolvidos, situados nas regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste, estados estes eminentemente consumidores.
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Tendo em vista o supramencionado, e o também referido art. 155, §2º, IV, o
Senado Federal, através das Resoluções nº 22/1989 e nº 13/2012, fixou três alíquotas
interestaduais que devem ser utilizadas a depender do estado de origem e destino
do produto, bem como em caso de mercadoria importada do exterior3.
Enquanto as alíquotas internas são as mais variadas possíveis, situando-se
em média em 17% ou 18%, as alíquotas interestaduais em vigor atualmente
são apenas duas: 7% nas saídas das unidades da federação das regiões Sul
e Sudeste (exceto Espírito Santo), destinadas às regiões Norte, Nordeste
e Centro-Oeste e para o Espírito Santo, e 12% em todos os demais casos
(resolução nº 22/1989 do Senado federal). Constitucionalmente, a alíquota
interestadual de 12% fixada pelo Senado também funciona como uma espécie de piso para as alíquotas internas, embora alguns produtos possam,
por convênio do Confaz, ter suas alíquotas efetivas reduzidas até zero,
como ocorre com alguns produtos da cesta básica e com os remédios
(CNM, 2012, p.12).

Contudo, o elucidado sistema de partilha não é aplicado a todas as operações interestaduais que constituam fato gerador do ICMS. Na atual redação da
CF/88, para se determinar qual fisco estadual é o competente para tributar as operações supracitadas quando da circulação de mercadorias, deve-se, em primeiro
lugar, observar se o destinatário é ou não contribuinte do imposto, conforme prevê o art. 155, §2º, VII, alíneas a e b:
Art.155[...]
§2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:
VII- em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços
a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á:
a) a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto
b) a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele; (grifo nosso)

Desta forma, seguindo os ensinamentos de MACHADO (1997), deve ser levado em consideração nas operações interestaduais se o comprador é, ou não,
3 Observa-se, por sua vez, que a Resolução do Senado Federal nº 95/96 estabelece uma alíquota, também,

de 4% (quatro por cento) na prestação de transporte aéreo interestadual de passageiro, carga e mala
postal.
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inscrito como contribuinte do ICMS. Caso seja, o vendedor indicará o número
da inscrição estadual do adquirente do produto e o imposto será calculado com
base na alíquota interestadual. Na hipótese de o comprador ser consumidor final, não contribuinte do imposto, aplica-se a alíquota interna do estado de origem, sendo irrelevante a destinação da mercadoria ou produto em relação ao
estado destinatário.
Diante do exposto acima, faz-se necessário uma breve explanação sobre a
figura do contribuinte do ICMS. A Lei Kandir define o contribuinte deste imposto
como sendo:
Art. 4º [...]qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as
prestações se iniciem no exterior.

Assim, observa-se que o marco essencial para caracterizar o contribuinte
do ICMS é a habitualidade nas operações que constituem o fato gerador do tributo em comento, demonstrando assim o intuito comercial da operação e não necessariamente a sua inscrição como contribuinte em cadastro estadual.
Quanto à figura do consumidor final do ICMS, tem-se que é considerado
como tal quem adquire a mercadoria ou bem, com o intuito de integração no ativo imobilizado da empresa ou para consumo próprio, encerrando, efetivamente,
todas as etapas da circulação física, econômica ou jurídica daquele determinado
produto (GALHARDO, on-line).
Desta forma, ante o exposto, observa-se que o atual modelo de partilha adotado pela Carta Magna, não atende, no todo, ao objetivo de desenvolvimento das
regiões geográficas menos favorecidas do país. Resta claro, pois, que se tratando
de consumidor final, não contribuinte do ICMS, a tributação ocorre integralmente
pelo estado de origem do produto, favorecendo, assim, os estados produtores em
detrimento dos estados consumidores, estabelecendo-se flagrante conflito entre
os objetivos fundamentais delineados pelo legislador constituinte para o estado
brasileiro nos moldes concebidos para o federalismo pátrio. Os problemas decorrentes dessa partilha serão demonstrados adiante.
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3 Problemas Decorrentes Do Sistema De Partilha Do ICMS
Conforme explanado no tópico anterior, nota-se que o atual sistema de tributação do ICMS aplicado em operações interestaduais, traz inúmeros problemas
aos estados essencialmente consumidores, agravando ainda mais as desigualdades regionais, ao estabelecer um sistema de transferência de receitas para os estados produtores, uma vez que não se aplica o chamado “diferencial de alíquotas”
nessas operações.
É sabido que á época da constituinte de 1988, o volume das operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte de ICMS não constituía
um montante expressivo, sendo economicamente irrelevante sua representação.
Contudo, com a evolução das vendas pela internet, o comércio eletrônico ganhou
fôlego, de forma que tais operações alcançaram um volume significativo, demonstrando cada vez mais a necessidade de adequar a redação do texto constitucional
a este fato.
Segundo FONSECA e BORGES (2005), os governadores dos estados tidos como “consumidores” vinham questionando o referido modelo de partilha
do ICMS. A alegação principal é que o atual regime de tributação interestadual
acarreta o aumento das desigualdades regionais, tendo em vista que ocorre uma
transferência de receitas dos estados menos desenvolvidos, basicamente consumidores, para os estados produtores, potencialmente mais desenvolvidos.

3.1. A solução encontrada pelo Estado do Ceará

Indo na contramão da previsão do texto constitucional, o Estado do Ceará
editou a Lei nº 14.237 de 10 de novembro de 2008 e o Decreto Estadual nº 29.560 de
27 de novembro 2008, nos quais criou uma alíquota adicional de ICMS. Tais atos
normativos preveem a exigência de um adicional do tributo em comento sobre a
entrada de mercadorias ou bens de outras unidades da federação para pessoas
físicas ou jurídicas não inscritas no Cadastro Geral da Fazenda do Ceará. O artigo
6º-A do Decreto nº 29.560/08, alterado pelo Decreto nº 30.115, de 10 de março de
2010, prevê:
Art. 6º-A. Nos termos do art. 11 da Lei nº 14.237, de 10 de novembro de 2008,
quando da entrada, no território deste Estado, de mercadorias ou bens
oriundos de outras unidades da Federação, deverá ser exigido do fornecedor ou do transportador, no momento de sua passagem pelo posto fiscal
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de entrada neste Estado, o recolhimento do ICMS correspondente à carga
tributária líquida a seguir indicada, aplicada sobre o valor da operação
constante do respectivo documento fiscal, independentemente de sua
origem:
I - 10% (dez por cento), nas operações realizadas com produtos sujeitos à
alíquota de 25% (vinte e cinco por cento);
II - 7,5% (sete virgula cinco por cento), nas demais operações (Grifo nosso).

Traz-se à cola também o que dispõe o artigo 11 da Lei Estadual nº 14.237/2008,
expressamente mencionado pelo ato normativo supracitado:
Art. 11. Nas entradas de mercadorias ou bens de outras unidades da Federação destinadas a pessoa física ou jurídica não inscrita no Cadastro Geral da Fazenda deste Estado, em quantidade, valor ou habitualidade que
caracterize ato comercial, será exigida o recolhimento do ICMS correspondente a uma carga tributária líquida, entre 3% (três por cento) e 10%
(dez por cento) por cento, aplicada sobre o valor da operação constante
do respectivo documento fiscal, conforme disposto em regulamento (Grifo nosso).

As normas acima transcritas foram objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.596, não tendo sido julgadas até então pelo Supremo Tribunal
Federal. Atualmente, estima-se que o Estado do Ceará arrecade cerca de R$ 50
milhões por ano com a tributação de mercadorias oriundas do e-commerce.
Faz-se mister destacar que as normas supramencionadas, editadas pelo Estado do Ceará constituíram o embrião do Protocolo ICMS nº 21/2011 do CONFAZ.
Protocolo este que também foi objeto de inúmeras ADIs, tendo sido julgado inconstitucional pelo STF, conforme adiante será demonstrado.

3.2 O Protocolo ICMS nº 21/2011

No intuito de minimizar os efeitos negativos do art. 155, §2º, inciso VII, alínea
b, da Constituição, dezoito estados da Federação4, conseguiram aprovar no Conselho de Política Fazendária (CONFAZ) o Protocolo ICMS nº 21, de 1º de abril de 2011.
Tal protocolo prevê que “nas operações interestaduais que destinem mercadoria
ou bem a consumidor final, cuja aquisição ocorrer de forma não presencial no
estabelecimento remetente” (através de internet, telemarketing ou showroom),
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aplicar-se-á o chamado “diferencial de alíquotas”, ainda que o estado de origem
não seja signatário do acordo.
Contudo, o citado Protocolo foi alvo de inúmeras medidas judiciais, entre
mandados de segurança e ADIs. E assim, em setembro de 2014, o Plenário do Supremo Tribunal Federal votou, unanimemente, pela sua inconstitucionalidade. “A
Corte julgou em conjunto as ADIs 4628 e 4713- a primeira ajuizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens Serviços e Turismo (CNC) e a segunda pela
Confederação Nacional da Indústria (CNI)” (STF, online).
Decidiu o Supremo Tribunal pela inconstitucionalidade do Protocolo ICMS
nº 21/2011 por dois motivos: primeiramente, ia de encontro à regra prevista no art.
155, §2º, inciso VII, alínea b, da Carta Magna, desta forma, só poderia ser alterada
por norma constitucional. Ademais, o art. 38 do Convênio ICMS nº 133, de 12 de dezembro de 1997, que aprova o regimento do Confaz, estabelece que os estados não
poderão instituir ou majorar tributos, cabendo-lhes, apenas, estabelecer regras
sobre procedimentos e fiscalização relativos ao imposto. Assim sendo, não cabia
ao Protocolo ICMS nº 21/2011 do CONFAZ criar regras sobre arrecadação tributária, como fez instituindo uma substituição tributária sem previsão legal (GRUPENMACHER, 2015).

4 A EC nº 87/15 e o novo sistema de partilha de receita do ICMS
À época da elaboração da nossa atual Constituição, o legislador constituinte não tinha como prever o dinamismo tecnológico e a evolução da comunicação,
principalmente através do uso quotidiano e generalizado da Internet. Com a evolução da rede mundial de computadores, surgiu a figura do e-commerce. Assim,
o fluxo de comércio pela internet veio tornando-se cada vez maior, alcançando
relativa importância econômica, tendo em vista a praticidade de aquisição de produtos por todos os tipos de consumidores.
Atente-se, pois, que a figura do comercio eletrônico é fruto da evolução e da modernização das relações econômicas, ocupando, nos dias atuais, posição de destaque nos negócios jurídicos. Com isso, demonstra grande relevância na economia
dos distintos estados envolvidos nessas operações (REBOUÇAS, 2014).
O senador Renan Calheiros, em discurso durante a sessão solene de publi4 Estados signatários do Protocolo ICMS nº 21/2011: Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo,

Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia e Sergipe e o Distrito Federal.

98
WINNIE BARROS REBOUÇAS E OSVALDO JOSÉ REBOUÇAS

5. . A EC Nº 87/2015 E A TRIBUTAÇÃO NO DESTINO PELO ICMS

cação da EC nº 87/2015, destacou a importância das vendas pela internet e como
estas representam um mercado crescente. “Em 2014, o setor cresceu 24% em relação a 2013, chegando a movimentar R$ 35,8 bilhões. Até o final deste ano estima-se que haja um crescimento de mais de 20%, chegando perto dos R$ 43 bilhões
em vendas feitas por meio eletrônico” (Senado Notícias, 2015, online).
Por sua vez, faz-se importante observar que grande parte das compras de
produtos através do comércio eletrônico é feita por consumidor final não contribuinte do ICMS, que adquire a mercadoria para si, sem intuito de mercancia.
Assim, sendo o Direito uma ciência dinâmica que deve refletir o comportamento da sociedade em sua permanente dinâmica, necessário se fez adequar a
norma insculpida no Texto Magno à realidade por meio de uma norma constitucional derivada, capaz de modificar o texto originário da Carta Magna em seu art.
155, §2º, inciso VII, alínea b, com o intuito de equilibrar a partilha da arrecadação
do ICMS nas operações em comento, fortalecendo o federalismo fiscal e cumprindo os ditames constitucionais da redução das desigualdades regionais.
Oportuno reiterar que a primeira medida buscada pelos Estados tido como
“consumidores” para diminuir o desequilíbrio causado através do modelo constitucional previsto para a arrecadação do ICMS nas operações interestaduais, foi o
Protocolo ICMS nº 21/2011 do CONFAZ. Contudo, após a declaração de inconstitucionalidade desse Protocolo pelo STF, os estados signatários foram contemplados
com a adoção de uma regra mais justa e consentânea com a realidade com a publicação da Emenda Constitucional nº 87/2015.

4.1 A Emenda Constitucional 87/2015

Publicada em 16 de abril de 2015, esta emenda surge para amenizar a injustiça ocasionada pela forma de tributação prevista no texto anterior da Carta
Magna. Assim, a nova redação do artigo 155, §2º, inciso VII, estabelece que independentemente do destinatário do produto ser ou não contribuinte do ICMS, será
adotada a alíquota interestadual e caberá ao estado de destino o valor correspondente ao “diferencial de alíquotas”, ou seja, à diferença entre a alíquota do estado do consumidor final e a alíquota interestadual. Ressalta-se que anteriormente,
esta forma de tributação era utilizada apenas quando tratava-se consumidor final
contribuinte de ICMS. Senão, veja-se:
Art.155[...]
§2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:
VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consu-
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midor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado,
adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do
destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual;
a) (revogada);
b) (revogada);

Ademais, destaca-se que o novo inciso VIII determina que no caso do destinatário ser consumidor final não contribuinte do ICMS, a responsabilidade pelo
recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e
a interestadual será do estabelecimento remetente do produto, na condição de
substituto tributário.
Traz-se à baila o exemplo utilizado por Tavares (2015, online) para uma melhor compreensão da nova regra trazida pela Emenda:
1. Caso a empresa ‘Vendas online’, localizada no Estado de São Paulo realize operação mercantil com a empresa denominada ‘Bom preço’ (contribuinte de ICMS), com sede em Mato Grosso, caberá ao Estado de São Paulo o ICMS apurado através da alíquota interestadual (7%), e ao Estado de
Mato Grosso caberá a diferença entre a alíquota interestadual e alíquota
interna (obs.: usaremos a alíquota interna de 17% para esse exemplo). Assim, o estado destinatário fará jus ao diferencial de alíquota de 10% sobre
o valor total da venda, que seria recolhido pela empresa ‘Bom preço’ aos
cofres públicos.
2. Por outro lado, caso a mesma operação tivesse como destinatário o
consumidor final não contribuinte denominado ‘João da Silva’, as alíquotas incidentes sobre a operação seriam as mesmas, mas por força da nova
redação do inciso VIII a obrigação pelo recolhimento do diferencial de alíquota seria da empresa ‘Vendas online’, pois o destinatário não seria contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS.

Conforme restou demonstrado acima, com a nova redação do art. 155, §2º,
o fato de o consumidor final ser ou não contribuinte do imposto sobre circulação de mercadorias, tornou-se indiferente para a definição das alíquotas cabíveis. A condição de contribuinte ou não do ICMS só deve ser observada agora
para determinar a quem será atribuída a responsabilidade pelo recolhimento do
tributo devido.
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Segundo avaliou o senador Renan Calheiros, relator do texto que originou
a emenda em sua primeira tramitação no Senado, “a nova repartição entre os estados da arrecadação do ICMS cobrado em mercadorias e serviços vendidos à
distância corrige uma distorção tributária que privilegiava os estados mais ricos,
em detrimento dos menos desenvolvidos” (SENADO NOTÍCIAS, 2015, online).
Destarte, busca-se superar o problema enfrentado pelos estados tido como
“consumidores”. Pois, é indiscutível o fato de que estes deixam de arrecadar vultosas quantias com o não recolhimento do tributo nessas operações, ao passo que os
estados onde se situam grandes sítios industriais, como os da Região Sul e Sudeste,
se apropriavam do valor total da receita incidente sobre estas operações.
Impende pontuar que o sistema de tributação do ICMS vigente prejudica
os estados consumidores como um todo, incluindo, também, os entes municipais. Tendo em vista que a Carta Magna prevê que os estados federados distribuam parte da arrecadação do ICMS com seus municípios, conforme explana o
seu art. 158, IV:
Art. 158. Pertencem aos Municípios:
IV- vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do
Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação.

Com relação à produção de seus efeitos, salienta-se que a emenda constitucional em comento, em seu artigo segundo, prevê um novo artigo para o ADCT
(art.99), o qual estabelece que o novo sistema de partilha de receita aplicado em
operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não
contribuinte localizado em outro Estado, ocorrerá de maneira gradativa, da seguinte forma:
Art. 2º O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar
acrescido do seguinte art. 99:
‘Art. 99. Para efeito do disposto no inciso VII do § 2º do art. 155, no caso de
operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final
não contribuinte localizado em outro Estado, o imposto correspondente
à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será partilhado entre os Estados de origem e de destino, na seguinte proporção:
I - para o ano de 2015: 20% (vinte por cento) para o Estado de destino e
80% (oitenta por cento) para o Estado de origem;
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II - para o ano de 2016: 40% (quarenta por cento) para o Estado de destino
e 60% (sessenta por cento) para o Estado de origem;
III - para o ano de 2017: 60% (sessenta por cento) para o Estado de destino
e 40% (quarenta por cento) para o Estado de origem;
IV - para o ano de 2018: 80% (oitenta por cento) para o Estado de destino e
20% (vinte por cento) para o Estado de origem;
V - a partir do ano de 2019: 100% (cem por cento) para o Estado de destino.’

Contudo, observa-se uma atecnia do legislador na elaboração do artigo supra, tendo em vista que o ultimo dispositivo da EC nº 87/2015 prevê que a mesma
“entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos no ano subsequente e após 90 (noventa) dias desta.” Atente-se que mesmo sendo emenda constitucional, o legislador homenageou os princípios da anterioridade, bem como da
anterioridade nonagesimal. Por esta redação, infere-se que a presente norma só
produzirá seus efeitos a partir de 2016, ainda que o artigo anterior tenha previsto
o início da partilha de receitas para 2015.
Traz-se à cola o que explanam Camargo e Predolim (2015, online) acerca da
contradição trazida no texto da EC nº 87/2015.
Resta nítido uma falha na própria emenda que, de um lado demonstra a
aplicabilidade somente no ano de 2016, traz em seu bojo regras aplicáveis
a partir de 2015, gerando certo desconforto e preocupação para o setor
varejista de vendas online. A preocupação está na regulamentação pelos estados desta norma e a possibilidade de interpretações diversas que
tragam a cobrança de repasse aos estados de destino já no ano de 2015.

Frente ao exposto, exsurge-se a dúvida se a repartição de receitas deve
seguir o escalonamento previsto no art. 99 do ADCT, mesmo que não haja nada
para partilhar em 2015, nos moldes dos incisos II e seguintes. Ou deve-se iniciar a
repartição em 2016, conforme o descrito no inciso I e consequentemente postergando o efeito final da repartição para 2020? (VELLOSO, 2015).

4.2 A tributação no destino

Como já restou demonstrado no presente trabalho, o atual sistema de tributação das operações interestaduais pelo ICMS no Brasil adota dois princípios: o
da origem e o chamado “princípio misto”. Encontra-se o primeiro princípio no art.
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155, §2º, VII, alínea b, onde resta assegurado que quando se trata de destinatário
não contribuinte do imposto, o produto da arrecadação fica integralmente para
o estado de origem. Já o segundo princípio elencado, é aplicado quando o consumidor final do produto é contribuinte do ICMS, caso em que ocorre a partilha da
arrecadação entre o estado de origem e o destinatário do produto (Art. 155, §2º,
VII, a, CF/88).
Diversos doutrinadores defendem a ideia de que a tributação na origem
desvirtua o caráter do ICMS como imposto sobre o consumo, tornando-o um imposto sobre a produção. Demonstra-se o que prelecionam Paes e Siqueira (2005)
sobre o assunto:
O princípio da origem em parte também é um dos principais responsáveis
pela chamada ‘Guerra Fiscal’. Todos os Estados buscam atrair indústrias
para os seus territórios, tanto pela criação de empregos e geração de
renda associada ao investimento como também pelo potencial ganho tributário futuro com a venda de mercadorias dentro e fora do Estado. Isto
ocorre porque, embora do ponto de vista nacional o ICMS seja um imposto sobre o consumo, para os Estados ele é um imposto sobre a produção,
devido à adoção do princípio da origem. Qualquer Estado arrecada mais
em função da sua produção do que de seu consumo.

Seguindo a linha de raciocínio de autores como os supracitados, a tributação do ICMS no destino se configura como uma forma mais justa de distribuir a
receita oriunda deste imposto, pois, o estado destinatário, eminentemente consumidor, deve arrecadar o valor tributado sobre o consumo de bens. Seguindo o
mesmo entendimento dos ditos autores, (2014) afirma que “em outras palavras, o
princípio de destino implementa a tributação do consumo; o de origem, a tributação da produção.”
Faz-se mister pontuar que a tributação na origem gera a chamada “guerra
fiscal” entre os estados da Federação, uma vez que cada estado concede incentivos fiscais, com o escopo de atrair indústrias, entre outros empreendimentos,
para os seus territórios. Em regra, as “armas” utilizadas nessa guerra fiscal são os
benefícios e as isenções que resultam na redução ou devolução de uma parte do
valor do tributo que o estado teria a arrecadar.
Entretanto, a utilização desses artifícios para atrair investimentos para
cada estado separadamente, prejudica o pacto federativo, cláusula pétrea da
CF/88. Demonstra-se o que Varsano (1995) elucida a respeito:
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A guerra fiscal é, como o próprio nome indica, uma situação de conflito
na Federação. O ente federado que ganha — quando de fato, existe algum
ganho — impõe, na maioria dos casos, uma perda a algum ou a alguns dos
demais, posto que a guerra raramente é um jogo de soma positiva. O federalismo, que é uma relação de cooperação entre as unidades de governo,
é abalado. Também a Federação — cara aos brasileiros a ponto de a Constituição conter cláusula pétrea que impede sua abolição — perde.

Ademais, além dos malefícios demonstrados com a “guerra fiscal”, o sistema de tributação misto pode ensejar, ainda, fraudes contra o Fisco, uma vez que
inúmeras empresas se utilizam do diferencial de alíquotas aplicado em operações
interestaduais e simulam negócios jurídicos entre empresas de estados distintos,
quando na verdade, operam a circulação da mercadoria dentro do próprio estado produtor, mas com as alíquotas interestaduais, que, conforme já demonstrado,
são reduzidas.
O legislador constituinte já previu a possibilidade de tributação do ICMS
apenas no estado de destino da mercadoria, no caso de operações interestaduais
com petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica, nos termos do artigo 155, §2º, X, b da CF. Tal possibilidade foi
reiterada pela Lei Complementar nº 87/96, conforme adiante se vê:
Art.2º [...]
§ 1º O imposto incide também:
III - sobre a entrada, no território do Estado destinatário, de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e
de energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou à industrialização, decorrentes de operações interestaduais, cabendo o imposto
ao Estado onde estiver localizado o adquirente (Grifo nosso).

Destarte, a solução mais justa para diminuir a competição tributária entre os estados federados, o custo das empresas contribuintes e tornar mais equilibrada a distribuição das receitas públicas é através da adoção do princípio do
destino, no qual os produtos consumidos em determinado estado, independentemente de terem sido produzidos nele ou não, devem gerar receitas ao estado
consumidor. Da mesma forma que os bens e produtos nele produzidos, quando destinados a operações interestaduais, não deverão ser por ele tributados
(PAES; SIQUEIRA, 2005).
Entretanto, ainda que a adoção deste princípio se apresente como uma
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forma de fomento ao desenvolvimento regional, bem como ao fortalecimento do
federalismo e fim da guerra fiscal, a ideia de uma reforma tributária que promova a tributação interestadual no destino encontra óbice na oposição dos estados
mais ricos da Federação, uma vez que esta forma de tributação implica em uma
transferência de receita para os estados consumidores, sabidamente mais necessitados, em detrimento dos estados produtores e mais desenvolvidos.
A exemplo da utilização do princípio do destino, o IVA (imposto sobre o valor adicionado/agregado) utilizado por diversos países do mundo, entre eles países
da União Europeia (UE) e da América Latina. Tal tributo, de competência do ente
central, é incidente sobre o consumo e abrange operações relativas à produção e
circulação de mercadorias e serviços como um todo.
A tributação do IVA é feita no país ou estado destinatário do bem ou do
serviço, isentando as exportações e incidindo apenas nas importações e, assim
como ICMS, é não cumulativo, assegurando o aproveitamento dos créditos que o
importador acumulou no momento em que foi tributado. O que ocorre é que com
o modelo de tributação adotado pelo IVA, não há que se falar em guerra fiscal ou
quebra do pacto federativo.
É inegável, pois a semelhança entre o ICMS e o IVA, contudo, o segundo parece trazer soluções mais pacíficas aos países que o adotam. Por esse e por outros
motivos, inúmeros juristas brasileiros defendem uma forma de tributação similar
ou mais próxima do modelo utilizado pela União Europeia. Veja-se o que Felipe
(2006) elucida sobre o tema:
O momento é oportuno para que possamos fazer uma análise comparativa entre o IVA europeu e o ICMS. Muitos juristas brasileiros entendem
que um dos grandes erros conceituais da implantação do ICMS foi conceder a sua titularidade aos Estados, pois gerou como consequência um
federalismo competitivo, guerra fiscal interna, problemas de origem e
destino, falta de harmonização na política tributária nacional e legislação
complexa.

O exemplo de tributação acima ilustrado faz com que pensemos acerca
do atual modelo de tributação utilizado no Brasil e de uma necessária reforma
tributária na busca por uma tributação mais justa e que atenda os objetivos
principais do Estado.
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4.3 O Convênio ICMS 93/201

Os estados e o Distrito Federal, seguindo os trâmites previstos na Constituição Federal, celebraram o Convênio ICMS 93, de 21 de setembro de 2015, estabelecendo procedimentos a serem observados pelos contribuintes e consumidores
que pratiquem operações relativas a circulação de mercadorias em operações
interestaduais. O convênio em apreço disciplina os procedimentos que o remetente enquanto contribuinte do ICMS deve adotar quando praticar operações interestaduais de venda de produtos utilizando os meios eletrônicos ou quaisquer
outras formas de comunicação. E explicita os níveis de tributação aplicáveis, já
que a partilha do produto da arrecadação do ICMS deve ser feita gradativamente, sendo elevada ao longo do tempo, de maneira que não ocasione desequilíbrio
financeiro nos estados produtores. Assim é que a norma ora em discussão estabelece a seguinte gradação de mudança na alíquota a ser aplicada nas operações
interestaduais:
Cláusula décima Nos exercícios de 2016, 2017 e 2018, no caso de operações e prestações que destinem bens ou serviços a consumidor final não
contribuinte localizado em outra unidade federada, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual deve ser
partilhado entre as unidades federadas de origem e de destino, cabendo
à unidade federada:
I - de destino:
a) no ano de 2016: 40% (quarenta por cento) do montante apurado;
b) no ano de 2017: 60% (sessenta por cento) do montante apurado;
c) no ano de 2018: 80% (oitenta por cento) do montante apurado;
II - de origem:
a) no ano de 2016: 60% (sessenta por cento) do montante apurado;
b) no ano de 2017: 40% (quarenta por cento) do montante apurado;
c) no ano de 2018: 20% (vinte por cento) do montante apurado.

Tal escalonamento objetiva estabelecer o equilíbrio financeiro entre os
estados envolvidos nas transações comerciais infirmando o federalismo fiscal e
procurando atender o objetivo disposto na Constituição Federal, reduzindo as desigualdades regionais, mas também mantendo a independência e autonomia de
cada unidade federada, não causando impacto imediato e desequilíbrio financeiro
no estados produtores e remetentes da mercadorias.
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5 ConCLUSÃO
Pela leitura do presente texto, pode-se notar que a atual sistemática de
tributação por meio do comércio eletrônico tem provocado o agravamento das
diferenças regionais e de distorções no federalismo pátrio, através da chamada
“guerra fiscal”.
A aplicação da alíquota interna do estado de origem nas operações interestaduais relativas à circulação de mercadorias e produtos configura um grande problema no desenvolvimento das regiões mais necessitadas do país, uma
vez que o estado produtor, mais industrializado, fica com toda a arrecadação
do imposto devido, no caso de produto destinado a consumidor final não contribuinte do imposto.
Demonstrou-se que à época da elaboração do texto constitucional, a sistemática acima descrita não trazia tantos problemas ao país, tendo em vista que
a quantidade de operações com consumidores finais não contribuintes era ínfima ou praticamente inexistente. Contudo, com o desenvolvimento do chamado
e-commerce, o fluxo dessas operações cresceu de forma significativa, tendo em
vista a sua praticidade e a possibilidade de se adquirir produtos vindos de qualquer lugar do território nacional.
Assim sendo, observou-se que o modelo de tributação imposto pelo art. 155,
§2º, VII, b, CF/88 constitui um verdadeiro antagonismo, pois não vem cumprindo
os desígnios estabelecidos pela própria Constituição Federal, ao propor como um
dos objetivos da República a redução das desigualdades regionais e sociais.
Na busca de solucionar tal injustiça, dezoito estados das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e o Espírito Santo, conseguiram a aprovação no CONFAZ do
Protocolo ICMS 21/2011, que atendia aos anseios dos estados consumidores. Contudo, após a interposição de diversas ADIs, o Supremo Tribunal Federal decidiu
pela inconstitucionalidade do referido Protocolo.
Todavia, em 16 de abril de 2015, foi publicada a Emenda Constitucional nº 87,
que busca corrigir os problemas causados pela atual redação do texto constitucional com a utilização do princípio de tributação origem/destino nas operações
ocorridas através do e-commerce. A partir de 2016, deve-se aplicar o chamado
“diferencial de alíquotas” nas operações com comércio eletrônico, partilhando,
assim a arrecadação do ICMS entre os estados produtores e consumidores dos
produtos.
A Emenda Constitucional nº 87/2015 representa, portanto, um importante
progresso para o fomento do comércio eletrônico no país, ao simplificar os procedimentos tributários adotados pelos diversos Estados, gerando assim mais arre-
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cadação aos estados consumidores e expandindo o mercado dos produtores.
Desta forma, pode-se concluir que a EC nº 87 de 2015, sem dúvidas, configura-se como um avanço essencial na busca por uma tributação mais justa, e que
as alterações trazidas pela mesma são bastante positivas no sentido de manter
e incrementar a coesão do Pacto Federativo, além de incentivar e promover o
desenvolvimento das regiões menos desenvolvidas do país e, fundamentalmente,
reduzir a chamada guerra fiscal, que tanto problemas trazem aos estados e a manutenção da federação brasileira.
Entretanto, acredita-se que os anseios por uma reforma tributária, principalmente em relação ao ICMS, não devem ser descartados. O que se leva à dúvida
e desperta curiosidade neste artigo é se a adoção da tributação no destino em
todas as operações interestaduais não seria a forma mais eficaz de fortalecer o
pacto federativo, com o consequente da dita guerra fiscal e restabelecimento de
um verdadeiro federalismo de coalização, anseio da sociedade brasileira.
Somente com o aprofundamento da análise dessa questão, pode-se chegar
a ideias mais concretas e seguras sobre o modelo de tributação mais adequado
para a federação brasileira.
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A economia solidária
e sua interface com a
polÍtica pública:

A experiência do Conjunto
Palmeiras
The SOLIDARY ECONOMY AND ITS INTARFACE
WITH PUBLIC POLICY: THE EXPERIENCE OF
CONJUNTO PALMEIRAS
Fernanda Rodrigues ¹
Resumo
O presente artigo trata do fenômeno social denominado Economia Solidária e sua
interface com a política de governo. Do ponto de vista empírico, analisa as iniciativas organizadas sob o signo da solidariedade que vêm sendo desenvolvidas no
bairro do Conjunto Palmeiras, situado na região sul da cidade de Fortaleza (CE).
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Abstract
This article deals with the social phenomenon called Solidarity Economy and its
interface with government policy. From an empirical point of view, it analyzes the
initiatives organized under the sign of solidarity that have been developed in the
neighborhood of Conjunto Palmeiras, located in the southern region of the city of
Fortaleza (CE).
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1 Introdução
As políticas públicas expressam a maneira como o Estado por meio dos governos realiza programas, projetos e politica sociais que intervém de forma direta
ou indireta na vida dos indivíduos.
O Estado entendido como um conjunto de instituições estáveis, como por
exemplo, casas legislativas, judiciário, além das forças armadas. Já o Governo,
pode ser compreendido na perspectiva dos programas, projetos advindos de vários setores da sociedade civil destinado a sociedade como um todo. Portanto, o
papel desempenhado por um governo frente ao Estado é finito.
Por outro lado, a feição do Estado também é compreendida, além do Governo que o comanda, pelas forças sociais que organizados estimulam e provocam as instituições na elaboração e execução das distintas políticas públicas. O
papel da sociedade civil, por vezes, pode provocar a criação e implementação de
políticas inclusivas.
Essas ações construídas nas relações sociais podem desencadear processos de emancipação social, cujos resultados estão presentes nas políticas afirmativas dos Governos. Quando há essa congruência de interesses do governo e da sociedade civil, os pactos proporcionam políticas afirmativas e, tendem a criar laços
democráticos seguros. A participação dos indivíduos na proposição de propostas
emancipatórias têm gerado espaços fecundos porque esses indivíduos se sentem
representados. Há, portanto, uma identificação por parte dos sujeitos coletivos
mediante a essa formulação das políticas públicas.
Dito isto, apresento neste artigo a economia solidária e sua relação com as
políticas públicas. Particularmente, trago para o leitor a experiência desenvolvido no bairro Conjunto Palmeira, localizado na cidade de Fortaleza (CE). Lá, a ideia
de participação comunitária, pode ser observada na relação constituída pelos
moradores e o governo em torno das iniciativas chamadas solidárias.

2 A economia solidária no campo teórico:
uma breve apresentação
Do ponto de vista teórico, o conceito da economia solidária surgiu pela
primeira vez no Brasil em 1993, por meio do autor chileno Luis Razeto (1993).
Segundo o autor, a economia solidária é uma formulação teórica de caráter
científico, elaborada a partir de diversas experiências econômicas, com carac-
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terísticas constitutivas de solidariedade, como o mutualismo, a cooperação e a
autogestão comunitária. O autor enfatiza ainda que nessa economia prevalece
uma racionalidade singular diferente de outras racionalidades econômicas (RAZETO, 1993, p. 40).
Inácio Gaiger, Paul Singer e Marcos Arruda, constituem, no Brasil, os primeiros teóricos a sistematizar a temática da economia solidária. Em seu arcabouço teórico, alicerçava-se a perspectiva de um fenômeno social considerado algo
por vir, isto é, ainda em formulação. No bojo desse fenômeno social, havia pressuposto de organização social endógeno, como nos lembra, Razeto (1993): um processo endógeno que emerge da práxis do cooperativismo autônomo, solidário e
autogestionário (ARRUDA, 1996, p. 27).
Nessa direção o economista Singer (2000, p.13), compreende a economia
solidária como uma prática em que ocorrem mudanças substanciais cotidianas
na vida dos indivíduos inseridos em processos organizativos locais, por exemplo, no bairro, na comunidade rural ou urbana. A estes processos com indicações de mudanças, o mesmo autor, chamou de “indícios de revoluções locais”
(Singer, 2000, p. 13).
Entende-se por vida social local, os vínculos de relações sociais tecidas pela
vida cotidiana dos indivíduos, sobre as quais são atribuídos significados que agregam valores culturais, sociais e econômicos. Esta percepção sobre as relações
podem se configurar em redes difusoras de tais afinidades a outros espaços que
não somente àquele de morada; e que, sobre os quais se ampliam tais relações
formando, por vezes, territórios que são a base da vida social local e, cujo conteúdo é dado pelas necessidades do trabalho e da produção e pelas práticas da vida
cultural dentre outros componentes sociais.
Discutindo ainda com o autor Luis Razeto (1999), pode-se concluir que há
duas formas de considerar a solidariedade: a primeira, no campo da filantropia
e assistencialismo, a respeito da qual, argumenta o autor, supõe “[...] situações de
dependência, desesperança e isolamento social”; a segunda maneira requer, dos
seus atores, um necessário entrosamento em seu espaço de atuação. O autor indica que essa concepção de solidariedade ocorre em lugares “conscientes e participativos”. Essa solidariedade, diz Razeto (1999, p. 37), “[...] supõe indivíduos com
iniciativas e capacidade de assumir riscos”.
Na sociologia clássica, encontra-se na teoria de Émille Durkheim, um aporte conceitual para a solidariedade. Para este autor, há dois tipos de solidariedade:
a orgânica e a mecânica.
Para Durkheim, a solidariedade mecânica se evidencia numa determinada
sociedade, quando os indivíduos pouco se distinguem e pertencem a um mesmo
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grupo social; têm sentimentos, valores e costumes semelhantes; cultivam objetos
por eles considerados sagrados. Em relação a solidariedade orgânica, é um sistema de funções diferentes e especiais, unidas por relações definidas (DURKHEIM,
2010, p. 106).
Desse modo, a solidariedade, no segundo caso, procura assentar-se exatamente nas diferenças, e não mais nas semelhanças, isso porque, segundo o autor, a
vida complexa da modernidade gera diferenças entre os indivíduos e agrupamentos, o que exige outra lógica de solidariedade, ancorada em um pacto necessário
para a unidade.
De modo geral, a solidariedade social, afirma Durkheim (2010), tende a
possuir mais força quando os indivíduos se relacionam uns com os outros. O
autor argumenta que isso ocorre porque esses indivíduos estão frequentemente em contato, multiplicando as ocasiões que têm de se relacionar (DURKHEIM,
2010, p. 31).
Nessa perspectiva, a teoria de Durkheim sobre a solidariedade social de cooperação contribui para pensar as relações sociais vivenciadas. É imprescindível
pensar e acrescentar que essas relações sociais não estão somente no âmbito dos
atores e nas estruturas, mas o que “[...] circula entre os atores a favor do vínculo
social, a saber, os bens materiais e simbólicos de que a sociedade dispõe para se
reproduzir por meio dos atores que a formam” (MARTINS, 2000, p. 102-103).
Retornando a discussão da economia solidária, Lechat (2004), adverte que
o “[...] campo da economia solidária vai ser construído no país a partir das relações sociais que os agentes de diversos meios vão tecer entre si” (LECHAT, 2004,
p. 4), contribuindo assim para os aspectos relativos ao reconhecimento e a legitimidades das experiências organizadas sob o signo da solidariedade, dentre as
quais se incluem as experiências do Conjunto Palmeiras.
Para o entendimento da noção de campo, como a operacionalizada por Lechat (2004), é necessário dispor da formulação clássica de Bourdieu (2000) sobre
este conceito. Segundo este autor, o campo é uma arena de forças, de tal modo
que, dominados e dominantes evidenciam permanentemente relações de desigualdade. Diz o autor que o campo, no seu conjunto, “define-se como um sistema
de desvio de níveis diferentes (...) por meio do jogo das oposições e das distinções”.
Ainda de acordo com Bourdieu, “nada, nem nas instituições ou nos agentes, nem
nos actos ou nos discursos que eles[campo] produzem, tem sentido senão relacionalmente. (BOURDIEU, 2000, p. 179).
Aqui, recorro o conceito de campo como ferramenta analítica, como uma
lente facilitadora no entendimento sobre o espaço social no qual surge a economia solidária. Neste sentido, Lechat (2004) diz que o campo da economia solidária

115
Administração pública em debate: estudos em homenagem Aos 10 anos da Fundação Sintaf

6. A ECONOMIA SOLIDÁRIA E SUA INTERFACE COM A POLÍTICA PÚBLICA: A EXPERIÊNCIA DO CONJUNTO PALMEIRAS

está ligado às práticas econômicas envoltas pelo “mercado capitalista”. Apesar
disso, argumenta a autora, “há especificidades nestas práticas, elas têm por particularidade o ideal de diferenciarem-se das práticas dominantes deste universo”.
Lechat (2004, p. 7)
Desse modo, a autora assegura que a economia solidária é uma prática
orientada por base de princípios que se opõem aos do mercado capitalista. Assim,
afirma que o escopo da economia solidária tem sido “[...] solidariedade e não da
competição com o código moral que proporciona a seus membros certa identidade” (LECHAT, 2004, p. 7).
Ainda sobre a temática da economia solidária, destaco as observações de
França Filho (2004,p. 13). Segundo este autor, as formas de solidariedade “[...] fazem alusão à iniciativa cidadã” e, ao mesmo tempo, “[...] às formas abstratas de solidariedade marcadas pelo caráter comunitário de outro”.
Tem-se, portanto, um fenômeno que condensa em sua gênese uma dinâmica protagonizada por sujeitos que vivenciam situações coletivas cotidianamente.
É correto pensar, desse modo, que as experiências denominadas solidárias são
como afirma Gonçalves (2008), “[...] empreendimentos econômicos solidários [que]
se constituem como um universo simbólico distinto e específico”. Isto ocorre, argumenta a autora, porque “[...] articula simultaneamente no tempo e no espaço
várias esferas da vida social”. (GONÇALVES, 2008, p. 133).
Parece assertivo dizer que estas iniciativas colaboram para desenvolver
um conjunto de atividades que, implícita ou explicitamente, convergem para reforçar a coesão de um grupo ou algo semelhante. Laville (2004) indica que estas
práticas estão fundadas em relações cotidianas das populações nos relacionamentos e trocas simbólicas que tecem a trama diária da vida local.

3 Economia solidária e a esfera governamental
Conforme Singer, no ano de 2000, foi instituído um Grupo de Trabalho
com a finalidade de reunir as grandes instituições nacionais que trabalhavam a
temática de economia solidária no Brasil em sintonia com o emergente Fórum
Social Mundial. Também neste mesmo período foi elaborada uma carta, denominada Economia solidária como estratégia política de desenvolvimento, destinada ao então candidato à Presidência da República Luis Inácio Lula da Silva.
Nesta carta, havia uma exposição de diretrizes para uma política nacional de
fortalecimento da Economia Solidária, em que se reivindicava a criação de um
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órgão governamental que potencializasse as ações protagonizadas pelo movimento social.
Logo após, a eleição de Luis Inácio Lula da Silva no ano de 2002, foi criada a
Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES) no âmbito do Ministério do
Trabalho e Emprego com a publicação da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, e
instituída pelo Decreto n° 4.764, de 24 de junho de 2003, como resultado da proposição da sociedade civil durante o governo do então presidente Lula da Silva. Em
consonância com a missão do Ministério do Trabalho e Emprego, objetiva viabilizar e coordenar atividades de apoio à Economia Solidária em todo o território
nacional, visando à geração de trabalho e renda, à inclusão social e à promoção do
desenvolvimento justo e solidário2.
A criação da SENAES está intrinsecamente relacionada à força dos movimentos sociais. Lembra Singer, que, por ocasião de sua posse como secretário
desta pasta, foi realizada na cidade de Brasília, a III Plenária Nacional de Economia Solidária, com a presença de aproximadamente 800 delegados representando as experiências solidárias de diversos estados. Singer (2006) frisa que naquele momento foi fundado o Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES), que se
tornou, desde então, o principal parceiro da SENAES. O FBES é uma organização
composta por empreendimentos, assessorias e gestores públicos responsáveis
pela interlocução com a SENAES relativamente às necessidades e sugestões da
Economia Solidária no Brasil.
Singer chama atenção para o cenário político em que é criada a SENAES,
isto é, a eleição de Luís Inácio Lula da Silva para Presidente da República do Brasil
e sua postura relacionada ao movimento da economia solidária, tendo destaque
um conjunto de ações voltadas para esta temática prevista em seu Plano de Governo. Nesse sentido, inclui-se a criação da SENAES, institucionalizando a economia solidária, tornando-a uma política de governo com orçamento previsto nos
Planos Plurianuais 2004-2007 e 2008-2011. Para Singer (2006, p. 2), a sua nomeação para “chefiar a nova secretaria” também foi resultado de uma exigência dos
movimentos sociais ao Presidente.
Conforme o sítio3 oficial da SENAES, o objetivo desta Secretaria é “[...] viabilizar e coordenar atividades de apoio à Economia Solidária em todo o território
nacional”. Segundo ainda essa página eletrônica, a SENAES visa à “[...] geração de
trabalho e renda, à inclusão social e à promoção do desenvolvimento justo e solidário”. De fato, com a criação da SENAES, os empreendimentos organizados no

2 Ver o sítio <www.mte.gov.br>. Pesquisa realizada no dia 9 de setembro 2016.
3 Ver o sítio <www.mte.gov.br>. Pesquisa realizada no dia 6 de outubro de 2016.
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Brasil tiveram uma maior visibilidade por meio da realização de um Mapeamento
ocorrido em todo Brasil proporcionando, ainda que timidamente, articulações locais para a valorização destes empreendimentos.
Conforme o último mapeamento4 realizado pela SENAES há atualmente no
Brasil 21.859 empreendimentos denominados solidários. A SENAES considera empreendimentos econômicos solidários as organizações coletivas e suprafamiliares (associações, cooperativas, empresas autogestionárias, grupos de produção,
clubes de trocas etc.), cujos participantes são trabalhadores dos meios urbano e
rural que exercem a autogestão das atividades e da alocação dos seus resultados,
como também empreendimentos que já se encontram implantados, em operação;
devem-se incluir aqueles em processo de implantação quando o grupo de participantes já estiver constituído, definida sua atividade econômica. Quanto a iniciativas com registro legal ou não, o que prevalece, segundo a SENAES, é a organização
e a regularidade de reuniões, bem como encontros dos participantes. A SENAES
ainda caracteriza como experiência denominada solidária as atividades econômicas de produção de bens, de prestação de serviços, de fundos de crédito (cooperativas de crédito e fundos rotativos populares), de comercialização (compra, venda
e troca de insumos, produtos e serviços) e de consumo solidário, considerando-as
singulares ou complexas. Ou seja, deverão ser consideradas as organizações de
diferentes graus ou níveis, desde que cumpridas as características acima identificadas. As organizações econômicas complexas são as centrais de associação ou
de cooperativas, complexos cooperativos, redes de empreendimentos e similares.
Deste universo, 9.498 empreendimentos estão localizados na região Nordeste do Brasil, seguida da região Sudeste com 3.912 empreendimentos. Segundo
ainda o referido mapeamento, a região do país com menor incidência destes empreendimentos é o Centro-Oeste brasileiro com 2.210 experiências.
O mapeamento ainda indica que há no estado do Ceará, 1.449 empreendimentos econômicos solidários. Apesar desses dados, o governo estadual ainda
não tem uma politica voltada a economia solidária. Constatam-se ações dispersas
em secretarias e autarquias do estado, importantes, de certo, mas não se configuram como uma politica de governo. Dessa maneira, é urgente que a economia solidária seja vista pelos governantes como uma politica não somente de atenção
aos “excluídos do mercado” e, sim, concebê-la como uma porta para o desenvolvimento local e territorial.
Gaiger (2007) considera relevante a pesquisa realizada pela SENAES porque, de acordo com o autor, ela subsidia os estudos acadêmicos, assim como tam-

4 Mapeamento Nacional dos Empreendimentos de Economia Solidária. Ver: <www.mte.com.br/senaes>.
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bém outras discussões em torno do tema. Esses debates eram anteriormente realizados sem uma base quantitativa acerca destes empreendimentos. Veja-se o que
o autor diz:
Por sua abrangência, o Mapeamento viabiliza uma mudança de escala
nos trabalhos acadêmicos e nos debates sobre a economia solidária. Até
então, a inexistência de dados objetivos e abrangentes sobre as experiências de economia solidária no país limitou os estudos a uma abordagem
qualitativa, valiosa para o exame dos traços particulares dessas iniciativas, mas insuficiente para identificar suas tendências predominantes e
seu impacto sobre as condições de vida dos trabalhadores. Os dados do
Mapeamento, integrados ao Sistema Nacional de Informações da Economia Solidária – SIES oferecem uma visão ampla do perfil econômico,
social e político da economia solidária. As perguntas formuladas, sobre
os membros dos EES e as circunstâncias de sua criação, suas atividades
econômicas, sua organização e gestão, seus vínculos e sua atuação social,
produziram uma massa de informações passível de análise sob diversos
ângulos, quanto à gênese e aos padrões de desenvolvimento dos EES,
além de fundamental para a seleção judiciosa de casos a serem estudados qualitativamente. (GAIGER, 2007, p. 63).

O autor aponta o mapeamento como uma bússola, tanto na perspectiva
acadêmica, quanto – diria eu – na das políticas públicas. Dessa maneira, interfere
diretamente na vida prática dos indivíduos inseridos nestas experiências.

4 O caso do Conjunto Palmeiras
O Conjunto Palmeiras está localizado na região sul da cidade de Fortaleza.
Administrativamente o referido bairro está vinculado à Secretaria Executiva Regional VI. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
com base no censo de 2010, o Conjunto Palmeiras possui uma população de 36.599
pessoas. Passou a ser considerado como bairro pela administração de Luiziane de
Oliveira Lins, prefeito de Fortaleza nos períodos 2004 a 2008 e 2009 a 2012.
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Mapa 1 – Mapa da cidade de Fortaleza com destaque: as Regionais, o
bairro Jangurussu e o Conjunto Palmeiras

Nas duas ultimas décadas, o bairro vem se tornando um celeiro de experiências organizadas sob o signo da solidariedade econômica. Por esta razão, atualmente é uma referência na temática da economia solidária tanto no Brasil como
em outros países.
O conjunto Palmeiras, ao longo da sua trajetória tem demonstrado uma
forte organização social em torno do desenvolvimento endógeno. Ainda na década de 1970 a 1980, a luta social ocorreu em torno do acesso a água potável,
a energia elétrica e saneamento básico. Também é encontrado nas narrativas
sobre o bairro, reivindicações junto aos órgãos públicos por escolas, postos de
saúde, dentre outros. A partir de 1990, os relatos das lideranças discorrem sobre
a melhoria da qualidade de vida, por meio de trabalho e renda. A solidariedade
no Conjunto Palmeiras passa a ser uma estratégia no embate cotidiano. De que
maneira isto ocorre?
No final da década de 1990, a Associação de Moradores do Conjunto Palmei-
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ras, inaugurou o Banco Palmas. Experiência inédita no bojo do movimento popular. O Banco Palmas foi criado em 1998, pela ASMOCONP, tendo como finalidade
proporcionar, inicialmente, aos associados da ASMOCONP, pequenos empréstimos. No período de sua fundação, a sua carteira de crédito era de R$ 2.000 (dois
mil reais), adquiridos da ONG CEARAH Periferia.
Dentre as iniciativas, verifica-se a criação de um Banco, uma moeda (Palmas), uma pousada , uma Companhia de Música Bate Palmas. Os demais empreendimentos como Palma limpe (produtos de material de limpeza), uma cooperativa de costureiras (palma fashion), e a loja solidária, compõem um conjunto de
iniciativas que tem como finalidade, segundo as lideranças do bairro, a melhoria
da vida dos moradores. Ainda há o Instituto Palmas de Desenvolvimento e Socioeconomia Solidária.
O Instituto Palmas de Desenvolvimento e Socioeconomia Solidária foi criado em 2003, cuja intuito era coordenar e acompanhar as iniciativas solidárias e a
viabilização jurídica da assinatura de convênios com instituições governamentais
e não governamentais, no sentido de criar e acompanhar a instalação das iniciativas solidárias, em especial o banco e a moeda social. A partir da criação do instituto, todas as iniciativas solidárias existentes no Conjunto Palmeiras passaram a
ser geridas pelo Instituto Palmas, e não mais pela ASMOCONP.
No ano de 2006, o Instituto Palmas celebrou a assinatura do primeiro convênio com a SENAES, a ideia central do convênio foi criar e/ou fortalecer os bancos comunitários. Esses bancos foram criados por prefeituras em parceria com
Instituto Palmas, que, depois de criados, passavam a funcionar sob a assessoria do
referido Instituto.
A SENAES incorpora a proposta dos bancos comunitários como política de
governo. Dessa maneira, a ideia de banco Palmas tornar-se política de governo,
por meio dos bancos comunitários. Os bancos comunitários integram um leque
mais amplo de ações na SENAES intituladas “Finanças Solidárias”.
Segundo consta no sítio do Banco Palmas5, Bancos Comunitários são serviços financeiros solidários, em rede, de natureza associativa e comunitária, voltados para a geração de trabalho e renda na perspectiva de reorganização das economias locais, tendo por base os princípios da economia solidária. Seu objetivo é
promover o desenvolvimento de territórios de baixa renda, através do fomento à
criação de redes locais de produção e consumo. Baseia-se no apoio às iniciativas
da economia popular e solidária em seus diversos âmbitos, como pequenos empreendimentos produtivos, prestação de serviços, de apoio à comercialização e
5 Ver:<www.bancopalmas.com.br>. Pesquisa realizada no dia 15 de setembro de 2016.
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o vasto campo das pequenas economias populares. Abaixo, veja a localização e
número6 de bancos comunitários existentes no Brasil.

		
Fonte: Instituto Palmas-2016

Dessa maneira, a metodologia utilizada no escopo da criação do Banco Palmas, passa a integrar as diretrizes norteadoras da politica dos bancos comunitários. Isto é, o controle do banco comunitário é atrelado às lideranças locais. Como
nos informa Fernanda Rodrigues (2016):
Logo após a assinatura do convênio com a SENAES, o Instituto Palmas
criou em 2006 a Rede Brasileira de Bancos Comunitários (RBBC), tendo,
segundo depoimento de liderança, o Banco Palmas como sua maior expressão. A finalidade da RBBC é expandir e acompanhar as iniciativas so-

6 Atualmente há 118 bancos, 15 a mais, do número visualizado no mapa.
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lidárias, mais especificamente os bancos comunitários e a moeda social.
Com a criação da rede, foi elaborado um termo de referência e nele há informações sobre a constituição dos bancos comunitários. Neste sentido,
a criação de um banco comunitário deve seguir um protocolo previsto no
termo de referência, inclusive adotando uma espécie de logomarca dos
bancos comunitários.

Estas instituições, nos últimos governos, em âmbito nacional, têm provocado articulações e mobilizações em torno de práticas denominadas de iniciativas
de solidárias auferindo as ações governamentais na SENAES, mudanças substanciais nas organizações da sociedade civil. As formas organizativas na esfera da
sociedade civil potencializam a estabilidade democrática do governo, reverberando, essa estabilidade na vida do individuo e da sociedade.
Voltando a discussão sobre os bancos comunitários, há atualmente no Brasil 118(cento e dezoito) bancos. Desse total, 68 (sessenta e oito) são interligados no
sistema de moeda social eletrônica denominada edinheiro.
Há 510 (quinhentos e dez) empreendimentos credenciados na plataforma edinheiro. Desse total, 30% giram em torno de pequenos mercados locais.
São operações diárias, desde pequenas compras em mercadinhos ou empreendimentos também de pequeno porte. No momento, segundo dados do Instituto
Palmas, há 6.100(seis mil e cem) usuários cadastrados na plataforma utilizando
a moeda eletrônica.
Conforme o coordenador do Instituto Palmas, o Palmas edinheiro, pode ser
considerado um banco comunitário eletrônico. A ideia dessa inovação, assegura
Joaquim Melo, é democratizar o acesso do banco a um maior número de moradores locais.
Desde a criação da plataforma edinheiro no ano de 2015 até julho de 2016,
circulou $ 4.600,000,00( Quatro milhões e seiscentos mil). A meta é conseguir
em dezembro de 2017 a inclusão de todos os bancos comunitários na plataforma
eletrônica. Outro objetivo, é atingir um público de 50 mil (cinquenta mil) usuários,
além de abranger 800(oitocentos) comércios, afirma Joaquim Melo, e acrescenta,
“atualmente a moeda eletrônica cresce, em média 5% ao mês, isto, em número de
usuários e no valor movimentado na plataforma”. E lembra,
A grande vantagem do sistema de moeda eletrônica é a regulamentação
do Banco Central que permite rentabilidade nas compras com esse tipo
de moeda. Os bancos Comunitários cobram 2% dos comerciantes por
cada compra realizada. A meta é chegar a 20 milhões de compras/mês
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até dez 2017. Outra vantagem é a melhoria na qualidade da gestão, controle e governança do sistema eletrônico, dando maior visibilidade, transparência e confiabilidade aos bancos Comunitários.
(Depoimento do Coordenador Geral do Instituto Palmas, João Joaquim de
Melo Neto Segundo. Entrevista concedida no dia 6 de outubro de 2017).

Outro empreendimento existente no Conjunto Palmeiras que merece destaque é o Projeto Elas, também financiado com recurso público advindo da SENAES. Esse projeto tem como público-alvo as mulheres beneficiadas pelo Bolsa Família7 totalizando 1.500 mulheres. O projeto caracteriza-se pelo desenvolvimento
de um conjunto de ações de “promoção”, “formação” e “orientação às mulheres
do programa Bolsa Família”. A finalidade do projeto é a “inclusão socioprodutiva,
financeira e bancária destas mulheres”8.
O Projeto ELAS está direcionado a um público classificado como de alta
vulnerabilidade pelo próprio enunciado do programa, “O Brasil sem Miséria”, ou
seja, direcionado a brasileiros que vivem em situação de pobreza extrema. Segundo os dados oficiais, este Programa é destinado a pessoas que recebem menos
de um salário mínimo/mês9. Além da população residente no Conjunto Palmeiras,
o projeto abrange moradores de 11 localidades situadas nas adjacências do Conjunto Palmeiras, a exemplo do Conjunto Sítio São João, Conjunto Maria Thomásia,
Conjunto Santa Filomena, Santa Maria, dentre outros.
Em pesquisa realizada constatou-se que no quesito renda familiar mensal,
58% dos cadastrados no Projeto ELAS têm renda até R$ 510,00, ou seja, um salário mínimo no ano de 2010, e 25% possuem entre R$ 511,00 e R$ 760,00, enquanto
que 17% dos entrevistados estão na faixa superior a R$ 760,00. No geral, 83% dos
cadastrados, segundo a pesquisa, possuem renda até R$ 760,00, o equivalente a
1,49 salário mínimo, tomando-se por base o salário mínimo vigente em 2010 de R$
510,00, apesar de a maioria desta faixa de renda familiar – 58% – receber até um
salário mínimo.
Ainda de acordo com a pesquisa a grande maioria das mulheres pesquisadas está concentrada na faixa etária entre 18 e 45 anos de idade, representando
7 O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias

em situação de pobreza e extrema pobreza em todo o País. O Bolsa Família integra o Plano Brasil Sem
Miséria (PBM), que tem como foco de atuação os 16 milhões de brasileiros com renda familiar per capita
inferior a R$ 70,00 mensais, está baseado na garantia de renda, na inclusão produtiva e no acesso aos
serviços públicos. Ver sítio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (<www.mds.gov.
br>).
8 Ver sítio do Banco Palmas (<www.bancopalmas.com.br>).
9 Ver o sítio: <www.mds.gov.br/programabolsafamília>.
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74% do total das mulheres cadastradas, enquanto que 25% encontram-se na faixa
de idade superior a 46 anos, sendo que apenas 1% deste total figura com idade superior a 60 anos de idade.
Em relação ao grau de escolaridade, 67% das entrevistadas afirmaram possuir até o ensino fundamental completo, sendo que, dentro deste universo, 51%
possuem apenas o ensino fundamental incompleto. Quanto ao ensino médio completo, 16% afirmaram tê-lo concluído, enquanto que 8% disseram ter o ensino médio incompleto, mesmo percentual atingido por aqueles que nunca frequentaram
a escola ou nunca estudaram. Uma entre as 100 entrevistadas informou que tem
curso superior incompleto.
Segundo esta mesma pesquisa, a maioria – 76% dos entrevistados – reside
há mais de 10 anos na bairro, destes 59% há mais de 20 anos, revelando portanto
que o grau de abrangência do projeto beneficia diretamente os primeiros moradores do bairro e que lá o foram construindo. De acordo com a pequisa, 10% dos
moradores estão no bairro entre 5 e 10 anos, e 13%, até 5 anos de residência no
bairro.
Em relação ao Projeto ELAS, observo que há um componente distinto das
demais iniciativas solidárias presentes no Conjunto Palmeiras. Essa diferença está
na abrangência do público, o qual transcende o bairro e atende também mulheres moradoras de 11 localidades situadas nas adjacências do Conjunto Palmeiras,
a exemplo do Conjunto Sítio São João, Conjunto Maria Thomásia, Conjunto Santa
Filomena, Santa Maria, dentre outros. Conforme consta em documento disponibilizado no sítio10 do Banco Palmas, o projeto tem por finalidade desenvolver:
Um conjunto de ações de promoção, formação e orientação às mulheres
do programa Bolsa Família, tomadoras de crédito do Banco Palmas, tendo como objetivo a inclusão socioprodutiva, financeira e bancária destas
mulheres.
Posto em prática pelo Instituto Palmas na região do Jangurussu, uma das
regiões mais pobres na periferia de Fortaleza-CE. O Banco Palmas está
ancorado numa política de microcrédito (e outros produtos financeiros)
e na pessoa dos Agentes de Inclusão Socioprodutiva, que acompanham
sistematicamente as mulheres promovendo sua inclusão social e econômica, baseado nos princípios da economia solidária. As ações são desenvolvidas por uma equipe que tem sua ação territorializada, onde a atuação do Agente de Inclusão Socioprodutiva é de fundamental importância.
(BANCO PALMAS, 2012, p. 1).
10 Ver: <www.bancopalmas.com.br>. Pesquisa realizada no dia 4 setembro de 2012.
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Abaixo, observe o organograma do Projeto Elas.

Fonte. Instituto Palmas.

5 conCLUSÃO
Percebo o Banco Palmas e o Projeto ELAS como as experiências que atualmente atingem o número mais significativo de moradores do bairro. É assertivo
indicar que estas iniciativas priorizam as necessidades mais prementes da maioria da população do bairro. O banco manuseia o crédito, necessidade urgente de
um bairro com característica de pobreza. Já o Projeto ELAS está direcionado a
um público classificado como de alta vulnerabilidade pelo próprio enunciado do
programa, “O Brasil sem Miséria”, ou seja, direcionado a brasileiros que vivem em
situação de pobreza extrema.
Diante do mencionado, é relevante notar a importância da relação das políticas de governo com a necessidade e os saberes presentes na sociedade civil.
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Talvez, mais que isto, é imprescindível que os governos criem espaços que democratizem o acesso as políticas públicas.
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Resumo
Este artigo objetiva propor uma metodologia para a análise de mudanças em
políticas públicas relativamente estabelecidas em momentos de crise institucional no contexto nacional, embasada na Teoria dos Campos de Ação Estratégica
(FLIGSTEIN, 2007; FLIGSTEIN E MACADAM, 2012). Neste sentido, é apresentada
a caracterização do que se entende por crise institucional, exemplificando por
meio dos eventos políticos ocorridos a partir de 2010 no Brasil. Na sequência, é
apresentada a teoria e seus elementos fundamentais: campos, atores habilidosos,
ideias, função social existencial do social, unidades de governança e episódios de
disputa. Por fim, a apresentação de uma sugestão de procedimentos metodológicos baseada nos elementos da Teoria dos Campos para realizar um estudo no
escopo proposto. Advoga-se que a Teoria dos Campos, ao considerar nos seus elementos analíticos a habilidade social, o campo como um construto social e espaço
para ação coletiva e os episódios de disputa como uma possibilidade de alteração
do equilíbrio das forças no campo, responde de forma adequada às necessidades
teóricos de estudos sobre mudanças em políticas públicas.
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Abstract
This article aims to propose a methodology for the analysis of changes in public
policies regarding established in institutional crisis moments in the national context, based on the Theory of Strategic Action Fields (FLIGSTEIN, 2007; FLIGSTEIN
AND MACADAM, 2012). In this sense, the definition of what is meant by institutional crisis is presented, exemplifying through political events from 2010 in Brazil. In sequence is presented the theory and its key elements: fields, skilled actors,
ideas, existential social function social, governance units and episodes of dispute.
Finally, the presentation of a suggestion of methodological procedures based on
the Fields Theory elements to conduct a study on the proposed scope. It is argued
that the Theory of Fields, to consider in its analytical elements to social skills, the
field as a social construct and space for collective action and episodes of dispute as an opportunity to change the balance of forces in the field, responds form
appropriate to the needs of theoretical studies on changes in public policy.
Keywords: Public Policies; Field Theory; Changes.

1 INTRODUÇÃO
Este artigo propõe uma metodologia para a análise de mudanças em políticas públicas relativamente estabelecidas em momentos de crise institucional no
contexto nacional, embasada na Teoria dos Campos de Ação Estratégica (FLIGSTEIN, 2007; FLIGSTEIN E MACADAM, 2012). O argumento que conduz esta proposta metodológica está estruturado da seguinte forma: (1) apresentar a Teoria dos
Campos de Ação Estratégica, a partir daqui referenciada por Teoria dos Campos
e suas possibilidades de contribuição para análise de políticas públicas; (2) focar
esta proposta de análise no papel das ideias e dos atores habilidosos em contextos
de crise institucional; e (3) sugerir um roteiro metodológico para orientar estudos
com este escopo.
O conceito de política pública neste artigo engloba, além do pressuposto
de que a política pública é um conjunto de ações estatais ou paraestatais articuladas e implementadas como resultado da ação de múltiplos atores sociais num
determinado campo, mas também como uma forma contemporânea de exercício
de poder nas sociedades democráticas que resulta da interação entre Estado e
sociedade (DI GIOVANNI, 2009).
Entende-se por crise institucional, para fins desta reflexão, a desestabilização no cenário social e político, constituindo as condições para a disputa de ideias
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e visões sobre o papel do Estado nas instituições e na sociedade com impactos
relevantes nas políticas públicas. Um período exemplar de crise institucional encontra-se no contexto político, social e econômico no Brasil a partir de 2010, o
qual passamos a caracterizar.
Em 2010 foram realizadas eleições para a Presidência da República no Brasil, em dois turnos porque nenhum dos candidatos recebeu mais de 50% dos votos
válidos no primeiro turno. Em uma disputa acirrada, é eleita pela primeira vez
uma mulher para comandar o país, Dilma Rousseff, representando o Partido dos
Trabalhadores (PT) numa coligação com o Partido do Movimento Democrático
Brasileiro (PMDB), sucedendo o Presidente Lula, do mesmo partido. Com votação de 56,05% dos votos válidos, Dilma Rousseff derrotou o candidato José Serra (43,95% dos votos válidos), do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB),
que alcançou 43.711.388 votos, dividindo o país e mantendo o debate aceso mesmo
após o final das eleições.
Nas redes sociais e em entrevistas, o grupo derrotado atribuía os resultados às políticas sociais então implementadas, que segundo o argumento defendido proporcionaram a manutenção de uma cultura patrimonialista calcada em benefícios sociais, como os programas de transferência de renda, sendo que o Bolsa
Família aparenta ser a política mais citada em redes sociais. A base da argumentação estava na regionalização do voto porque Dilma venceu nas regiões do Norte,
Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, sendo que na região do Nordeste fez em torno
de 70% dos votos do eleitorado, regiões estas onde, segundo o discurso do grupo
derrotado, estaria um número significativo de beneficiários de programas sociais.
Estudos sobre esse fenômeno não comprovam a tese, embora indiquem que de
fato os programas de redistribuição de renda têm relativa influência no eleitorado
(KERBAUY, 2011).
O fato é que, em meio às denúncias de corrupção, instalando-se uma crise
fiscal e política, o governo Dilma Rousseff esteve sob grandes dificuldades no mandato compreendido entre 2010 e 2014. Estudos sobre o período informam que,
além de lidar com os problemas recorrentes do país, Dilma Rousseff representava
a manutenção da influência de Lula, como “candidato-produto, produzido por Lula
e sua equipe, a mídia sinaliza que esse candidato deverá, então, conquistar um
eleitorado-mercado e provocar nele votos-compra” (GOMES E BARBARA, 2011,
p.334). Em 2012, com o desfecho do chamado “escândalo do mensalão”2, em que
2 Em 2005, a Revista Veja divulgou um esquema de propinas pagas aos parlamentares para garantir a

votação de projetos do interesse do governo, envolvendo personagens do alto escalão presidencial, que
resultou na Ação Penal 470, julgada pelo Supremo Tribunal Federal em 2013, levando à prisão parlamentares da base governista e do ex-deputado José Dirceu, chefe da Casa Civil no governo Lula.
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foram denunciados altos dirigentes do PT (MESQUITA ET AL., 2014), a crise política do governo Dilma Rousseff se acirra, obrigando a Presidente a negociar as
medidas necessárias para gerir o país em condições cada vez mais difíceis com o
Congresso Nacional.
Em 2014, novamente na eleição presidencial, se repete pela sexta eleição
consecutiva, no segundo turno, a polarização entre PSDB e PT. Dilma Rousseff se
elege com 51,64% enquanto seu adversário do PSDB, Aécio Neves, recebe 48,36%
dos votos válidos. A polarização entre dois partidos políticos nas eleições presenciais tem sido constante desde 1994 e pode ser atribuída às estratégias eleitorais
de negociação de lançamento e retiradas de candidaturas que se repetem nos estados (LIMONGI e CORTEZ, 2010). O final das eleições não significou o final da disputa, que continuou nas ruas, nas redes sociais e no parlamento.
Em dezembro de 2015, primeiro ano do segundo mandato, o Presidente da
Câmara Federal aceita o pedido de impedimento da Presidente Dilma Rousseff por
crime de responsabilidade, que é afastada do cargo em maio de 2016 e perde o
mandato em 31 de agosto do mesmo ano. No dia 1º de setembro, um dia após a
Presidente ser afastada por crime de responsabilidade por abertura de crédito
suplementar sem autorização legislativa, a lei em que se embasou a condenação é
alterada através da Lei nº 13.332/2016 e passa a legitimar a conduta contábil adotada pelo Executivo Federal e que resultou no impedimento.
Este conjunto de acontecimentos, aqui parcamente resumidos a título de
contextualização, sustentaram a crise fiscal, política e social interna, que aliada ao
contexto internacional criaram as condições para a crise institucional no Brasil.
Esta afetou o contexto ampliado em que as políticas públicas são definidas e relativamente estabilizadas, representando oportunidades de alterações pela desestabilização das posições das forças políticas e sociais em cada campo.
Neste sentido, no próximo segmento, apresenta-se como a Teoria dos Campos, que pela pertinência dos seus elementos analíticos torna-se um referencial
teórico interessante para análise de mudanças em políticas públicas relativamente estáveis em momentos de crise institucional.

2 A TEORIA DOS CAMPOS DE AÇÃO ESTRATÉGICA
A Teoria dos Campos apresenta a vida social organizada como uma complexa rede de campos de ação estratégica definidos como unidades fundamentais
de ação coletiva na sociedade, construídos no nível meso da ordem social através
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das práticas sociais preexistentes, como leis, definições de recursos e regras relevantes, bem como a habilidade dos atores de explorar tecnologias organizativas
(FLIGSTEIN, 2007; FLIGSTEIN E MACADAM, 2012).
Os campos de ação estratégica se relacionam ou não entre si, levando em
consideração três aspectos: afastamento ou proximidade, grau de dependência
e natureza do campo. Quanto ao primeiro aspecto, campos próximos têm laços
recorrentes ou as ações rotineiras os afetam; os campos afastados não têm interação ou influência num dado campo. Quanto à dependência, sua origem pode
ser identificada na sujeição à autoridade burocrática, às regras legais, acesso a
recursos ou pessoal. Assim, se um campo está significativamente sujeito à influência do outro, é dependente e se não influencia nem é influenciado por outro;
é independente. Uma terceira possibilidade é de que dois campos se influenciam
mutuamente de forma mais ou menos equânime; nessa situação, temos um caso
de interdependência. Por fim, quanto à natureza do campo, ele pode ser estatal e
não estatal, com interações verticais ou horizontais.
O interior do campo é constituído por indivíduos ou grupos, cuja posição,
recursos e habilidades são os dominantes ou os desafiantes no campo. Cada grupo
tem atores habilidosos que usam sua capacidade de organizar e manipular recursos e ideias, construindo significados no campo, de modo a manter ou construir
uma nova interpretação sobre os rumos da política pública no campo.
Esta construção de significados é feita na dimensão do que a Teoria dos
Campos entende por função existencial do social, em que os agentes sociais aderem a uma visão de mundo compartilhada, que signifique algo para o grupo e para
os indivíduos. O conceito de habilidade é apreendido a partir da função existencial do social. Em alguns campos, há as unidades de governança interna que têm
entre suas funções a interlocução externa ao campo. A mudança no campo pode
ter fonte em choques exógenos, na mobilização e em disputas dentro do campo e
entre campos, que ameacem o acordo ou a estabilidade.
Neste sentido, a política pública em contexto de crise institucional tem no
papel dos atores habilidosos, e no conjunto de ideias sobre as quais discursam em
busca de adesão, uma diretriz para analisar o processo. Compreender a ação desses atores ou grupos estratégicos na releitura de conteúdos e práticas de uma
área de política pública que estava relativamente estabilizada representa, do ponto de vista sociológico, compreender suas motivações e as dinâmicas processuais que possibilitaram as oportunidades para empreender nesse sentido. Trata-se
uma política pública como relativamente estabilizada quando sua implementação
está consolidada em recursos, legislação, bem como instituições estatais e paraestatais. Seria o caso das políticas federais implementadas num determinado man-
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dato presidencial e que se mantiveram ou foram ampliadas nos seguintes, como,
por exemplo, as políticas de proteção social no Brasil que iniciaram no governo
Fernando Henrique Cardoso e foram mantidas e/ou ampliadas no governo Lula e
no Governo Dilma Rousseff.
A mudança de uma política relativamente estabilizada é realizada na disputa no campo respectivo entre grupos que se alinham a um determinado conjunto
de ideias sobre o papel do Estado e da sociedade em relação a esta política.
A abordagem baseada na Teoria dos Campos induz à busca de, pelo menos,
três elementos constitutivos do processo: quais ideias estão em disputa, quem são
os empreendedores em campo mobilizados em relação a elas e que estratégias
tentadas ou em andamento são definidas buscando alterar o equilíbrio do campo
no momento da crise institucional. O cerne dessa análise relaciona-se à compreensão das ideias enquanto um dos elementos estruturadores dos campos de política pública, em torno das quais grupos se organizam e entram em conflito em sua
defesa, mobilizados por empreendedores, os atores habilidosos.
Conforme os autores, a construção social do campo considera o processo
de adesão ao campo, o contexto em que organizam suas dinâmicas pelo deslocamento de grupos de atores em torno de novas questões e preocupações que se colocam na agenda e o conjunto de entendimentos formado ao longo do tempo pelos
seus membros. Esse conjunto versa sobre quem está falando e sob qual ponto de
vista, quem adere e quem está contra aos diferentes pontos de vista, de que posição e com quais recursos enunciam sua fala e agem, a que regras e possibilidades
de legitimação estão sujeitos e qual a expectativa com relação ao movimento de
outros atores.
A adesão ao campo tem no papel das ideias, enquanto recurso do ator habilidoso, um elemento fundamental para os estudos sobre políticas públicas. Ideias
incorporam-se a instituições e podem se constituir em orientadoras da ação dentro do campo (BÉLAND E COX, 2011). Admitir o papel relevante das ideias pressupõe, metodologicamente, identificar e caracterizar o conjunto da argumentação
que embasa os discursos sobre a política, categorizando-o pelos seus elementos
em comum, identificando quem os enuncia, de que posição e com quais objetivos.
Conforme Kingdon (1995), as ideias são construções sociais e podem ser interpretadas como fluxos de problemas, soluções e contexto da política, que passam por
seleção ao serem confrontadas com outras ideias. Em contextos de agendamento
e definição das políticas, ou em períodos de crise, podem ser negociadas na sua
interpretação do problema/situação apresentado. São as janelas de oportunidade,
conforme a visão de Kingdon (1995).
É neste cenário que atuam os atores habilidosos. Conforme a Teoria dos
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Campos, “são atores estratégicos que encontram formas de induzir grupos muito
diferentes a cooperar colocando-se na posição dos outros e criando significados
que exercem apelo a um grande número de atores” (FLIGSTEIN, 2007, p.62-63).
A habilidade social é definida, na teoria, como a capacidade de pensamento
e ação intersubjetiva que molda a prestação de significado, interesses e identidade no serviço de fins coletivos (FLIGSTEIN, 2007; FLIGSTEIN E MACADAM, 2012),
constituindo-se em qualidade fundamental para definir o sucesso de empreendedores de políticas públicas. A ação estratégica, por sua vez, é definida como a tentativa feita por atores individuais e coletivos de criar e sustentar um mundo social
assegurando a cooperação de outros. A habilidade social pode ser acionada pelos
indivíduos ou grupos em contextos em que haja viabilidade de construir um processo de comunicação que resulte em adesões à visão enunciada.
Essa construção da argumentação pelo ator habilidoso é feita através de
uma história causal (STONE, 1989) e diz respeito à nomeação e definição do problema, sob qual visão de mundo ele está enquadrado, quem são os responsáveis e
como resolvê-lo. A eficácia de uma história causal está relacionada à sua capacidade de fazer sentido para os grupos ou atores para quem está sendo contada, o
que a coloca como instrumento metodológico importante ao incorporar à investigação outro elemento da Teoria dos Campos: a função existencial do social.
A função existencial do social atribui o sentido da vida na relação estabelecida entre as pessoas e oportuniza construir coletivamente significados e
identidades, ligando o material ao existencial. Estar em relação com o outro, e
coletivamente dar significado ao mundo, de forma consciente ou não, é o que
o transforma num lugar que faz sentido para a Teoria dos Campos. Assim, os
autores afirmam que “em última análise a construção de sentido e identidade só
pode ser conferida no coletivo e por consequência muito da habilidade social
está a serviço de formar e salvaguardar o projeto existencial coletivo” (FLIGSTEIN E MACADAM, 2012, p.50).
Com o campo estabelecido e as posições de dominantes e desafiantes definidas, há relativo equilíbrio porque as dinâmicas de disputa cotidiana não cessam,
e pequenas concessões podem ser obtidas pelos desafiantes. Assim, a disputa por
significados e hierarquias é um processo contínuo, com regras determinadas de
que o grupo dominante fará uso para tentar manter sua posição e estruturação
do campo, enquanto os desafiantes buscam alterar o equilíbrio em favor da sua
visão de mundo no campo. Por outro lado, a mudança em campos relativamente
estáveis pode ocorrer por alteração severa do equilíbrio que gere um episódio de
disputa, momento em que a ordem do campo é colocada em questão.
A Teoria dos Campos focaliza em como as pessoas cooperam e/ou intera-
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gem para fazer coisas, deslocando a percepção para a dinâmica da ação coletiva,
complementando a visão que recai sobre o indivíduo, proposta na obra de Bourdieu (1989). Nessa perspectiva epistemológica, campos se organizam por hierarquias e cooperação, como um continuum que tanto exibe altos níveis de consenso,
cooperação e coalizão numa extremidade quanto fortes hierarquias e diferenças
de poder em outra extremidade. A Teoria dos Campos resolve os conflitos resultantes da diferença de poder considerando os episódios de disputa como momentos relevantes para investigar a mudança nos campos.
Conforme Fligstein e MacAdam (2012), um episódio de disputa “pode ser definido como o período de emergência, de interação contenciosa sustentada entre
(campos) atores utilizando nova ou inovadora forma de ação” (MACADAM, 2007)
e agrega, além da ação inovadora, uma percepção comum de crise ou incerteza
em relação às regras e às relações de poder que governam o campo. O impacto de
um episódio de disputa está diretamente relacionado ao nível de estabilidade do
campo. Campos relacionam-se com outros campos e, segundo os autores, essas
relações são a fonte de estabilidade e rotina. Assim, mudanças em um campo afetam campos relacionados, oportunizando mudanças de acordo com a interpretação que será dada pelos dominantes e desafiantes sobre determinado evento.
Os episódios de disputa nos remetem ao contexto interno do campo, em
que estão atuando grupos ou atores dominantes e os desafiantes, além de, em
alguns campos, também estarem presentes as unidades de governança. Os dominantes são aqueles atores que mostram desproporcional influência dentro do
campo, cujos interesses e pontos de vista podem estar dominando e refletindo o
campo de ação estratégica da instituição dominante. Esta influência pode ser percebida no atendimento das reivindicações do grupo, nas regras favoráveis e posições privilegiadas dentro do campo. Os desafiantes ocupam espaços menos privilegiados, pouco influenciam na dinâmica do campo, mas podem articular visões
alternativas, contrapondo-se aos dominantes. A competição dos desafiantes pode
ser dissimulada no campo, aceitando a ordem vigente, conformando-se ao espaço
que dispõem, enquanto aguardam a oportunidade para empreender a disputa. Os
campos são sempre compreendidos na sua dinâmica interna e na sua relação com
outros campos, que a Teoria dos Campos designa como contexto ampliado, fonte
de estabilidade e mudança no campo.
As unidades de governança, quando existem, são estruturas organizadas
dentro do campo impostas por atores estatais. No caso brasileiro, as agências reguladoras são bons exemplos de unidade de governança. Geralmente criadas na
emergência do campo ou em tempos de crise, sua função é manter a estabilidade
no campo, contendo o poder dos dominantes, bem como interagir com atores ex-
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ternos ao campo. Podem exercer funções administrativas, gerenciar informação,
regular e garantir o cumprimento de legislação. Unidades de governança não são
necessariamente neutras, tendem a ser reflexos na sua estrutura e atuação da
visão dominante no campo.
A Teoria dos Campos foi utilizada em estudos recentes para explicar principalmente processos econômicos (SIMÃO ET AL., 2014; GARCIA ET AL., 2014; FLIGSTEIN E DAUTER, 2012; RIBEIRO E ANDION, 2014; MOURA E MOREIRA, 2014);
processos educacionais (GUERRA E DE SOUZA TEODOSIO, 2012; COLBARI, 2012);
e o trânsito de ideias entre campos de políticas públicas (SOUZA, 2015).

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS NA TEORIA DOS CAMPOS PARA
ANÁLISE DE MUDANÇAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS
O primeiro passo metodológico é delimitar os campos analisados e os atores sociais envolvidos. Há atores envolvidos de modo formal ou indireto. Uma boa
alternativa para realizar o mapeamento inicial é coletar a legislação que estruturou o campo da política pública analisada. Nesta legislação estão indicados que
atores podem dizer formalmente sobre a política, participar de conselhos quando
houver previsão, quem será a agência reguladora que funcionará como unidade
de governança do campo.
Mapeados os atores sociais que estão no campo formal ou indiretamente
envolvidos no debate sobre mudanças na política pública, temos o segundo passo metodológico, a identificação e caracterização dos campos dependentes e interdependentes, bem como da unidade de governança no campo, que podem ser
acionados para reforçar as estratégias de defesa das ideias do grupo dominante
ou do grupo desafiante. O terceiro passo, que pode ser realizado simultaneamente
com o segundo, é a identificação do conjunto de ideias em torno das quais os grupos se aglutinam: que argumentos são apresentados no debate de um e de outro
lado? Quais atores sociais se alinham a um ou ao outro conjunto de ideias? Que estratégias de disseminação dos seus pontos de vista são utilizadas? Que resultados
no campo cada grupo está obtendo na disputa, consubstanciados na legislação,
cargos na burocracia estatal e adesões relevantes?
Para identificação do conjunto de ideias de cada grupo, é preciso levantar
entrevistas em jornais e redes sociais, pronunciamentos no legislativo, atas de
reunião, etc., de forma a obter um corpus de discurso que contemple os diferentes atores envolvidos. O cuidado metodológico nesta etapa é ter clareza sobre os
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atores envolvidos e coletar material de cada segmento envolvido, sob pena de
enviesar a análise. Selecionado o corpus, faz-se primeiro uma leitura flutuante
marcando as ideias, de forma a construir uma categorização pelo seu conteúdo
simbólico, semântico. Uma técnica interessante neste momento é a identificação
das histórias causais (STONE, 1989).
Stone (1989) trabalha com as histórias causais para estudar o agendamento
de um problema como merecedor de uma política pública, concebendo a definição do problema como um processo que se relaciona com a atribuição de causa,
culpa e responsabilidade. Ela descreve as ideias causais como um processo narrativo, com enredos e dispositivos simbólicos para interpretações sobre o problema
em uma dimensão empírica e uma moral. Na dimensão empírica, os atores discursam sobre o mecanismo pelo qual um grupo de pessoas prejudica outro grupo e
no plano moral indicam os culpados. Para Stone (1989), histórias causais não são
certas ou erradas ou mutuamente exclusivas, são lutas sobre a possibilidade de
controle e atribuição de responsabilidade, que buscam a adesão de outros atores
à sua versão.
O mapeamento das histórias causais possibilita a identificação dos atores
habilidosos que fizeram a construção social desta história legitimando-a para adesão no campo específico e nos campos interdependentes.
Neste sentido, estudos sobre mudanças em políticas públicas podem valer-se da identificação das histórias causais para mapear quem são os atores habilidosos e quais histórias causais são contadas nos discursos seguindo sua linha
de argumentação: qual é o problema/situação que justifica a mudança da política
pública? Por que é um problema? Quem são os culpados? Como o problema/situação pode ser resolvido? Quem se habilita como capaz de resolver o problema/
situação?
Por fim, com os campos delimitados, os grupos desafiante e dominante, caracterizados pelo conjunto de ideias que defendem e pelas estratégias, a análise
sobre as mudanças nas políticas públicas pode ser encaminhada com base nos
resultados no campo, tanto no arcabouço legal que sustenta a política quanto nas
estruturas burocráticas e na organização do campo.
Basicamente, neste momento o que se faz é retornar ao primeiro passo metodológico, mas agora com o conhecimento do campo. Neste sentido as perguntas serão feitas com relação às mudanças propostas no momento da crise: Quem
propõe mudanças? O que quer mudar? Estão incluídas na mudança alterações
legislativas e de estrutura de órgãos? Quem ganha e quem perde com as alterações? Quem está no debate embora não pertença propriamente ao campo? Que
posições defende?
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Um exercício possível para substancializar esta análise é refletir sobre os
processos de alterações das políticas educacionais ou de trabalho no Brasil desencadeadas a partir do ano de 2016 através deste questionamento.

4 CONCLUSÃO
Os estudos sobre mudanças em políticas públicas, em momentos de crise
institucional, apresentam dificuldades pela complexidade de produção de análises enquanto os atores estão em movimento e os eventos se sucedem, alterando
os referenciais empíricos num ritmo que não comporta o rigor exigido em estudos científicos para verificação de suas premissas originais.
Neste artigo se apresenta uma possibilidade de empreender estudos com
este escopo com base na Teoria dos Campos, sugerindo alguns passos metodológicos que podem organizar o esforço analítico pelos elementos da teoria. Esta
abordagem pode ser bastante útil para profissionais que atuam na linha de frente
da política pública e buscam compreender as mudanças no campo, mas também
para pesquisadores da área.
Sem prejuízos de outros referenciais analíticos, defende-se que a Teoria
dos Campos, ao evidenciar a relação entre campos, a ação do ator habilidoso em
momentos de crise e os episódios de disputa como momento de reorganização
das forças no campo, apresenta-se como um referencial, entre os referenciais recentes, adequado para estudos desta natureza.
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Crime and school performance: an evaluation
from elementary public school in Fortaleza
Maria Cristina de Moura Góes ¹
Andrei Gomes Simonassi ²
Resumo
Este trabalho se propõe a investigar o impacto da criminalidade sobre o desempenho das escolas públicas da rede municipal de Fortaleza avaliadas pelo Sistema
Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE) no ano 2015. As
informações utilizadas na análise empírica compreendem o período 2014-2015 e o
resultado das avaliações do SPAECE aplicadas aos alunos do 5º e 9º ano do ensino
fundamental nas provas de língua portuguesa e matemática, compondo, portanto, um cross-section que considera variáveis defasadas tanto para criminalidade
quando para o rendimento das escolas. As estimativas robustas para os determinantes do desempenho escolar e do ingresso na rede pública de ensino sugerem
que a criminalidade afeta negativamente o desempenho da escola para o 5º ano,
muito embora este impacto seja inócuo em relação ao 9º ano. Ademais, constata-se um ciclo virtuoso do ensino que se reflete no fato de que o rendimento escolar
anterior impacta positivamente o rendimento do ano seguinte. Finalmente, constata-se um impacto positivo da política de ensino das escolas expresso na continuidade da efetivação de matrículas influenciado pela gestão da escola como
¹ Auditora Fiscal da Receita Estadual Sefaz-CE, mestre em Economia do Setor Público, graduada em Ciências Econômicas pela UFC . E-mail: moura.mariacristina@gmail.com
2 Professor do CAEN/UFC e pesquisador do CNPq. E-mail: agsimonassi@gmail.com.
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também pela consciência de pais e de adolescentes, muito embora o desempenho
geral não se mostre influenciado pela estrutura física ofertada aos alunos.
Palavras-chave: Desempenho escolar. Criminalidade. Rede Pública Municipal.
Fortaleza
ABSTRACT
This paper proposes to investigate the impact of crime on the performance of
public schools of the Fortaleza municipal area evaluated by the Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE) in the year 2015. The
information used in the empirical analysis comprises the period 2014 -2015 and
the results of the SPAECE evaluations applied to the students of the 5th and 9th
grade elementary students in the Portuguese language and mathematics tests,
thus composing a cross-section that considers lagged variables both for crime
and for the performance of schools. Robust estimates for the determinants of
school performance and enrollment in the public school system suggest that crime negatively affects school performance by grade 5th, although this impact is innocuous in relation to grade 9th. In addition, there is a virtuous cycle of education
that is reflected in the fact that previous school performance positively impacts
the income of the following year. Finally, there is a positive impact of the school’s
education policy, expressed in the continuity of enrollment, influenced by school
management, as well as the awareness of parents and adolescents, although the
overall performance is not influenced by the physical structure offered to the students.
Keywords: School performance. Crime. Municipal Public Area. Fortaleza.

1 INTRODUÇÃO
A educação é um direito fundamental, alicerce do crescimento econômico de qualquer país Uma sociedade escolarizada eleva a produtividade da economia, estimula investimentos, gera pesquisas e tecnologia, promove bem-estar
para sociedade, o nível de educação do indivíduo define suas habilidades, por consequência, seus rendimentos presente e futuro. Além dos efeitos econômicos, os
impactos de uma nação escolarizada repercutem em melhorias sociais uma vez
que promove saúde, pois pais escolarizados são mais conscientes da importância
da prevenção de doenças e dos hábitos alimentares; gera autoestima em razão de
que a obtenção de conhecimento abre horizontes permitindo entender melhor o
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que acontece em volta e reduz a violência ao promover possibilidades de mitigar a desigualdade de renda, esta é considerada um dos fatores relacionados à criminalidade.
O crescimento da criminalidade no Brasil é fato perceptível por todos, notícias
sobre homicídios, roubos, conflitos entre gangues pelo controle do tráfico são diários, a
sensação de insegurança é quase uma unanimidade, principalmente nos grandes centros urbanos. A violência é um comportamento social, uma relação que participa pelo
menos duas pessoas: o agressor e a vítima, assim, não há uma conduta violenta sem a
presença do outro, não há violência sem vítima, em ambos papéis, percebe-se a crescente presença de adolescentes no mundo do crime.
A adolescência é um período especial, é um tempo da busca pela identidade,
pela necessidade da aceitação pelos amigos, por essa sensibilidade, estão mais suscetíveis ao meio que vivem. A exposição frequente à violência, testemunhando cenas
de crimes, muitas sem punição, pode ser acompanhada de sentimentos como raiva,
frustração, desânimo, afeta um momento importante dos adolescentes que é o tempo
da escola, sendo capaz de prejudicar sua escolarização, impactando negativamente
no seu desempenho escolar, podendo provocar abandono dos estudos, preferindo
ficar na rua a ir para a escola. Fora da escola, os adolescentes ficam vulneráveis a
captura para o mundo do crime e aqueles que não se deixaram capturar encaram
restrições nas oportunidades de trabalho por não ter concluídos os estudos, a violência trazendo consequências danosas à sociedade, provocando um círculo perigoso
de causa e efeito.
Nesse cenário, a baixa escolaridade é apontada como um dos fatores relacionados aos crescentes índices de criminalidade, portanto, entende-se que a discussão
a respeito do efeito da violência sobre o desempenho dos estudantes é de relevante
importância, principalmente quando se trata de crianças e adolescentes. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo investigar o impacto da criminalidade sobre o desempenho das escolas públicas da rede municipal de Fortaleza avaliadas pelo Sistema
Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE) no ano de 2015.
Este trabalho está organizado em cinco secões, além desta introdução. A seção 2
apresenta uma revisão de literatura, em seguida evidências empríricas que motivaram
a investigação. A seção 4 apresenta as especificações dos modelos, variáveis utilizadas e
a descrição do banco de dados. Por fim, as duas últimas seções apresentam, respectivamente, os resultados das estimações dos modelos propostos e as considerações finais.
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2 REVISÃO DE LITERATURA
Dentro da literatura econômica, é consenso que a educação é um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento econômico de um país. Há, inclusive, modelos de crescimento econômico focados no papel que a educação desempenha. À luz da teoria do capital humano, quanto maior o nível de escolaridade
de um indivíduo, maior a sua produtividade, maior sua remuneração, logo, crescimento econômico. Nessa teoria, o capital humano é considerado um tipo de capital e passa a ser mais um componente da função de produção, em que a acumulação de capital humano gera externalidades de tal magnitude que justificam os
gastos públicos em educação. Vários fatores influenciam no processo educacional
que determinam o resultado dos estudantes: qualidade da escola, desigualdade de
renda, background familiar, aspectos emocionais dos alunos, entre outros. Nesse
contexto, políticas educacionais são elaboradas, tanto a nível nacional como a nível local (munícipio), buscando desenvolvimento de diversas áreas de interesse
econômico, esperando atingir os resultados esperados por tais políticas em face
dos recursos destinados.
No entanto, não é suficiente apenas destinar recursos financeiros, Menezes
Filho e Amaral (2009) investigaram a relação entre gastos educacionais e desempenho escolar, com o objetivo de verificar se mais recursos financeiros destinados às escolas resultariam em aumento de aprendizado. Utilizando os dados da
Prova Brasil aplicada, em 2005, aos alunos das 4ª e 8ª séries3 do ensino fundamental e os gastos destinados à educação do ensino fundamental dos municípios cujas
escolas participaram da Prova Brasil e, ainda, controlando a estimação com os
seguintes atributos: escolaridade média da população do município, número de
horas-aula, proporção de docentes com nível superior e as dummies de cada Unidade da Federação. Para o caso brasileiro, chegou-se a conclusão que não existe
relação entre gastos educacionais e desempenho escolar, no sentido de que políticas públicas visando apenas mais repasses de recursos financeiros não implicariam aumento no desempenho escolar, e, sim, a melhoria na qualidade do ensino
causaria esse efeito.
Nesse ponto de vista, Felício e Fernandes (2005) investigaram qual a importância da escola no desempenho dos alunos, uma vez que a política de educação é
o instrumento direto e objetivo para modificar a qualidade do ensino. Utilizando os

3 Atualmente, correspondem ao 5º e 9º ano respectivamente.
4 Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) realizado em todo o Brasil pelo Instituto Nacional de

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, órgão do Ministério da Educação.
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dados do SAEB4 2001 dos alunos da 4ª série do ensino fundamental do Estado de
São Paulo, foi utilizada uma metodologia em que na primeira fase acontece a decomposição das notas nas provas de língua portuguesa e matemática da seguinte
forma: parte do resultado do desempenho explicado pela escola (efeito escola) e
outra, pelo background familiar, e ainda o desempenho explicado pelas diferenças
entre as escolas. A segunda fase estabelece um ranking de qualidade das escolas
em que foram feitas simulações supondo que os alunos da amostra estudassem
em uma escola representativa da média das cinco melhores escolas do ranking,
verificou-se um impacto positivo nas notas de língua portuguesa e matemática, o
que sugere que políticas de investimento em melhorias no ensino possam impactar positivamente no desempenho escolar.
Outras variáveis também influenciam o desempenho dos alunos: nível socioeconômico e educacional dos pais, estrutura familiar, história de vida, as relações familiares, religiosas, ou seja, o background familiar, aspecto importante na
formação da personalidade de crianças e adolescentes que será expressa em suas
atitudes na escola, no relacionamento com colegas e professores, nas suas emoções e reações.
Emoções e sentimentos estão presentes em todas as manifestações do ser
humano, as reações humanas aos fatos cotidianos são bem subjetivas, em crianças e adolescentes, em que a personalidade está em processo de construção, precisam ser observadas de forma mais atenta. A escola é o local em que essas crianças e adolescentes aprendem a construir relações interpessoais, a desenvolver
suas habilidades, onde passam por situações de sucesso e fracasso, no entanto,
suas reações podem ser bem diversas, diferenciando de aluno para aluno, refletindo no seu desempenho escolar.
Aspectos emocionais são variáveis que influenciam o desempenho escolar,
Del Prette e Martini (2005) buscaram levantar que atribuições de causalidades
levam os alunos do ensino fundamental a terem alto ou baixo desempenho escolar e quais sentimentos desses alunos nessas situações. O trabalho foi realizado
através de levantamento de dados por meio de questões abertas para alunos de
terceira série do ensino fundamental de escolas públicas estaduais do interior de
São Paulo. O objetivo foi identificar e compreender os aspectos afetivos presentes
na educação que motivam e desmotivam os alunos e que sentimentos estão relacionados às situações de bom e mau desempenho escolar, o objetivo foi oferecer
subsídios para o planejamento de programas de educação que insiram instrumentos de preparo do corpo docente e de motivação para o aprendizado pelos alunos.
5 EHRLICH, 1973, apud RESENDE, 2007, p.20-21.
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Ehrlich (1973)5 desenvolveu um modelo em que os agentes tratam a atividade criminal como um trabalho que traz um retorno sob o risco da probabilidade de prisão. Tratando a atividade criminosa como um trabalho qualquer,
seu estudo analisou os motivos os quais um indivíduo aloca seu tempo de lazer
para uma atividade criminosa e não para uma atividade legal, uma abordagem
de preferência, com motivação meramente econômica. Em seu modelo, o ganho
potencial com a atividade criminosa está positivamente relacionado com a má
distribuição de renda6 entre os indivíduos e negativamente relacionado com a
probabilidade de prisão.
Nesse contexto, a desigualdade de renda é considerada um dos fatores de
aumento da criminalidade. Resende e Andrade (2011) investigaram essa relação e
os resultados demostraram uma correlação positiva entre desigualdade de renda
e criminalidade. Utilizando os dados do SENASP7 do ano 2004, o índice de Gini
(representando a desigualdade de renda) e outras variáveis8, em um modelo econométrico log-linear, revelou um significativo efeito da desigualdade de renda no
aumento dos crimes contra o patrimônio e homicídios (ligados ao crime contra o
patrimônio), demonstrando a dinâmica desse tipo de crime sendo orientada pela
transferência de renda, através de um processo de decisão individual “estimulada”, sob a ótica da análise de utilidade (preferência)9, pela a recompensa que a
criminalidade traz, em face aos baixos retornos financeiros no mercado formal
(seja devido à falta de escolarização, seja pelo falta de emprego) e ao baixo risco
de punição. Quanto maior a desigualdade, maior a recompensa da ação criminal.
Hartung e Pessoa (2007) apresentam um estudo acrescentando à formulação de Ehrlich, que considerava apenas variáveis econômicas, as variáveis demográficas, incorporando, assim, especificidades dos indivíduos: filhos de mães
solteiras, filhos de mães adolescentes10, taxa de fecundidade, população total do
município, presença do Estado, porcentagem da população entre 15 e 24 anos, ten-

6 Ehrilch não utlizou a variável distribuição de renda em seu modelo, sua percepção foi que quanto maior

a diferença entre a renda do individuo e a renda média da população, maior seria o retorno da atividade
criminosa para esse indivíduo em relação ao trabalho assalariado.
7 Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Desde 2004, a SENASP passou a

monitorar de 48 delitos em municípios brasileiros com população acima de 100 mil habitantes, com objetivo de padronizar os dados nacionalmente.
8 Outras variáveis: a qualidade da ação policial, a densidade populacional, eficiência escolar da região e
do volume de jovens sem oportunidades no mercado de trabalho, acesso a aparelhos de televisão.
9 Segundo a Teoria do Consumidor, os indivíduos escolhem (decisão individual) um bem em detrimento
(preferência) de outro em função da utilidade que proporciona.
10 Porcentagem de crianças de 5 a 15 anos que são criadas apenas pela mãe e porcentagem dessas crianças que nasceram de uma mãe adolescente, respectivamente.
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do como o objetivo investigar se existe nexo causal entre esses fatores demográficos acontecidos em 1980 na variação de crimes contra o patrimônio e crimes
violentos ocorridos no ano de 2000 nos municípios do estado de São Paulo. O resultado apresentado foi que o índice de Gini e Produto Interno Bruto (variáveis
econômicas) se mostraram pouco relevantes quando controlamos pelas variáveis
demográficas, estas apresentaram resultados positivamente correlacionados
com os crimes violentes acontecidos 20 anos depois. Um dos motivos é que mães
adolescentes de baixa renda tendem a abonar a escola precocemente11, tornando-se mães adultas de baixa escolaridade, principalmente se forem mães solteiras.
A baixa escolaridade dos pais é um dos fatores que influenciam o nível escolar de
seus filhos, assim, crianças nascidas dessas mães tendem a serem adolescentes de
baixo desempenho ou que abandonam a escola, tornando-se vulneráveis a captura pela atividade criminosa.
A baixa escolaridade como fator determinante a inserção no crime foi analisado no estudo de Silveira e Silveira (2014), em que é feita uma abordagem do
direito constitucional à educação com ênfase ao papel do município e um estudo
de caso por meio de questões12 dirigidas ao Magistrado, Promotor de Justiça e Delegado da Comarca de Candelária, os quais foram unânimes em responder que
os réus/denunciados/indiciados em processos criminais possuem baixo grau de
escolaridade, a maioria não possui o ensino fundamental completo e constataram
que a pouca escolaridade seja um fator determinante ao ingresso na criminalidade, principalmente, nos crimes mais graves e, ainda, que a baixa escolaridade seja
decorrente da pobreza, de serem filhos de união estável precoce, de pais que dão
pouca valorização aos estudos, de um ambiente familiar em os pais são envolvidos
com crimes, alcoólatras, viciados em drogas, logo, um ambiente desestruturado.
Relação entre a escolaridade e salários futuros foi estuda em Curi e Menezes Filho (2009), utilizando dados da Pesquisa de Padrão de Vida (PPV), Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) de 2003, o estudo indicou uma
relação positiva entre a educação pré-primária (creche e pré-escola, entre 0 e 6
anos) e a conclusão dos ciclos escolares (concluir o ensino fundamental, ensino

11 As mães adolescentes sentem dificuldades de se locomover, depois que as crianças nascem, precisam

cuidar da criança, trabalhar para ajudar nas despesas.
12 1ª questão: Em uma análise geral dos processos criminais (e/ou inquéritos policiais) da Comarca de

Candelária é possível diagnosticar que o baixo grau de escolaridade é característica recorrente entre os
réus/denunciados/indiciados? 2ª:questão Se afirmativa a resposta acima: Na sua compreensão a pouca
escolaridade pode ter sido fator determinante ao ingresso do agente na criminalidade? 3º questão: Quais
os fatores que, na sua compreensão, podem ser determinantes ao baixo grau de escolaridade dos réus/
denunciados/indiciados?
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médio e superior), com desempenho escolar e com as remunerações futuras.
Referente à violência, McGarvey, Smith e Walker (2006)13 estimaram os
efeitos do crime dentro e do entorno das escolas sobre o desempenho escolar
dos alunos do ensino fundamental e médio em Atlanta ( EUA) entre 1999 e 2002.
Segundo os autores, as relações causais entre criminalidade e o desempenho escolar não são fácies de identificar e de mensurar devido às características não observáveis da vizinhança e da família, é improvável que todas as influências sobre
os resultados da escola sejam perfeitamente capturadas por características observáveis14. Para estimação, foram utilizadas duas técnicas: Mínimos Quadrados
Ordinário (MQO) e estimação via Variáveis Instrumentais15, os resultados obtidos
por ambos os métodos foram qualitativamente semelhantes: tanto os crimes violentos na escola quanto o crime violento no bairro onde a escola está localizada
têm impactos negativos sobre o resultado do desempenho da escola.
Ainda sobre a criminalidade, há estudos mostrando os efeitos que a violência pode atuar sobre a escolha das crianças e adolescentes entre investir tempo
e esforço nos estudos ou se inserirem em atividades ilícitas de retorno imediato16.
Sabe-se que crianças e adolescentes são influenciados pelo exemplo, pelo meio
que vivem. A exposição frequente à violência (brigas, roubos, exposição ao uso
de armas, drogas e outros), tanto como testemunhas, como vítima ou por conhecer alguma vítima, e ainda a exibição constante (por gangues, parentes, colegas
de escola aliciados ao crime) de que o crime “compensa”, devido à impunidade,
podem ser motivos que levam à desmotivação aos estudos, ou, não, para algumas
crianças e adolescentes, com o apoio e incentivo da família, essa situação pode ser
motivação para se dedicarem aos estudos como forma de melhorem as expectativas de futuro.
No âmbito da violência dentro das escolas, Servernini (2007) utilizou, com
base nos dados do SAEB 2003 das escolas públicas, os resultados de proficiência
13 Novos requisitos de financiamento educacionais implementados em No Child Left Behind (NCLB),

em 2002, provocaram mudanças no fornecimento de educação pública, nesse foco, estudo foi motivado
pelo interesse de investigar a existência de relação entre o desempenho escolar e índices de crimes nas
escolas e na vizinhança, se as compensações de financiamento previstas na NCLB impactaria do desempenho escolar.
14 CRCT 46it = β0 +γ 1schcrmit +γ 2ncrmit + xit ‘β1 + uit , onde CRCT 46it indica o desempenho da escola i
no momento t, schcrm é uma medida de crimes que ocorrem nas escolas, incrm é uma medida de crimes
que ocorrem no bairro, x é um vetor de variáveis de controle que inclui o nível escolar e as variáveis
demográficas de vizinhança.
15 Como o número total de adultos na escola, distância da escola para a habitação pública mais próxima,
rotas de ônibus no bairro, o número de estações ferroviárias e sua distância até a escola.
16 A decisão individual por preferências, aplicando a Teoria do Consumidor.
17 Segundo o autor, essas séries escolares são compostas por alunos cuja faixa etária é mais propensa a
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em matemática e língua portuguesa, dos alunos da 8ª séries do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio17, e as informações de indicadores de violência
no interior e nos arredores da escola presentes no SAEB18, para investigar qual a
relação entre a violência na escola e a proficiência dos alunos. A conclusão19 foi
que há uma relação direta entre violência na escola e proficiência, que os alunos
têm pior desempenho em escolas mais violentas.
Teixeira e Kassouf (2011) chegaram à mesma conclusão, utilizando a base de
dados do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP) de 2007: desempenho dos alunos nas provas de português e matemática, 4ª,
6ª e 8ª série do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio, aplicadas às escolas do estado de São Paulo e as informações qualitativas sobre as características
socioeconômicas dos alunos, assim como informações a respeito das escolas, que
são coletadas no momento da aplicação do SARESP. Os autores fazem uma crítica
ao método de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), pois as variáveis relacionadas à escola e à comunidade são colocadas no mesmo nível20 das variáveis individuais, dessa forma, é utilizado um modelo logit multinível que possibilita a análise
hierárquica dos dados21.
Nesse sentido, os estudos empíricos vêm evidenciando que a violência na
escola tem consequências nocivas sobre o desempenho dos alunos, refletindo na
desmotivação e na redução da frequência às aulas, afetando, mesmo que indiretamente, a qualidade do capital humano, pois a formação de indivíduos com baixo
nível de aprendizagem tende a produzir uma mão-de-obra menos produtiva, por
consequência, com menos condições de contribuir para desenvolvimento econômico. Essa situação pode sugerir um círculo vicioso uma vez que a ocorrência
de violência na escola interfere negativamente no desempenho do alunos, esse
pior desempenho pode incentivar atos violentos na escola, por conseguinte, alucomportamentos violentos.
18 Dados informados através de respostas a um questionário. Os dados reportados pelos diretores
das escolas, a questão da subjetividade é uma limitação dos indicadores de violência, pois pode haver um
interesse não explícito do diretor de não informar a situação real das escolas em termos de violência.
19 Equação estimada:
, em que ln( Yite ) é o logaritmo da proficiência do aluno i , da turma t e da escola; X ite representa todas as variáveis de controle: características
dos alunos, dos professores, das turmas e das escolas; V e é o índice de violência na escola, I ite representa
todos os regressores: qualificação do professor, diferença professor-aluno em sexo e raça, número de
estudantes na turma, proporção de meninos, proporção de alunos não-brancos, defasagem idade- série
na turma e proporção de alunos com baixo background familiar.
20 Os autores justificam a metodologia como forma de evitar ocorrência de falácia ecológica e falácia
atomística. A falácia ecológica corresponde às inferências a respeito de relações no nível agregado que
refletem relações no nível individual e a falácia atomística a relação inversa
21 Nível 1 individual :características do aluno. Nível 2 agregado: características da escola.
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nos com baixo desempenho escolar tendem a abandonar a escola e a ter menos
oportunidades no mercado de trabalho e por consequência se sentem mais estimulados a atuar em atividades criminosas, elevando o nível da violência na comunidade22.
A violência em geral (community violence) acaba se reproduzindo dentro
da escola, muitas vezes sendo um reflexo do seu entorno, essa situação retrata a ineficiência do Estado no combate ao crime organizado, ocasionando em
agressões nas escolas como reflexos dessa violência. Crianças e adolescentes
expostas à violência, de forma direta (ser vítima da violência) ou indireta (ouvir
falar sobre violência ou testemunhar violência envolvendo outras pessoas), desenvolvem um estado de medo que se interioriza, causando, por exemplo, problemas de depressão, ansiedade ou se externaliza através de comportamentos
agressivos ou violentos.
Monteiro e Rocha (2011) realizaram uma análise de como os conflitos armados entre gangues, devido ao narcotráfico nas favelas do Rio de Janeiro, impactam
nos resultados educacionais das crianças. Pelo método dos Efeitos Fixos, foram
utilizados os resultados da Prova Brasil de 2005, 2007 e 2009 dos alunos de 5º ano
do ensino fundamental, foi considerado apenas as crianças dessa série por acreditar que não pertenciam às gangues. Em relação às informações sobre a violência,
os autores elaboraram um banco de dados a partir de relatórios anônimos ao Disque-Denúncia23 para que pudessem ter informações precisas sobre a ocorrência
e local dos conflitos de drogas, além de um trabalho de localização das favelas e
das escolas.
Os resultados encontrados foram que os alunos de escolas próximas às áreas mais violentas apresentaram pior desempenho nos exames de matemática e
que a violência também está associada às taxas de repetição, ao abandono dos
alunos e aos altos indícios de ausências dos docentes decorrente do medo, esta
pode está associada indiretamente à queda de desempenho dos alunos. Isso acontecendo dentro de um conjunto de dados em que as escolas comparadas estão sob
a mesma política de educação do município do Rio de Janeiro e situadas em loca-

22 Violência em geral pode ser definida como exposição a atos intencionais de violência cometidos em

áreas públicas (community violence). A violência social é mais abrangente, é qualquer tipo de violência
cometida por indivíduos ou pela comunidade desde terrorismo, conflitos armados, violência entre gangues a agressões entre pais e filhos. Disponível em:<http://www.enciclopedia-crianca.com/violencia-social/sintese> acesso em 21 de agosto de 2017.
23 Os dados dos registros em delegacias não foram usados, porque como não há delegacia em cada bairro, um crime ocorrido em um bairro é registrado na delegacia de outro bairro e intenção do autor é captar os crimes ocorridos nas favelas.
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lização geográficas diferentes em relação aos locais onde conflitos entre gangues
pelo narcotráfico acontecem.
No intuito de investigar relação entre criminalidade no entorno das escolas
e a proficiência dos alunos de 5º e 9º anos do ensino fundamental no município de
São Paulo, Gama e Scorzafave (2013) utilizaram os dados os resultados da Prova
Brasil, do ano 2007, de matemática e língua portuguesa dos alunos do 5º e 9º anos
do ensino fundamental das escolas da cidade de São Paulo como medida de desempenho, bem como as informações socioeconômicas dos alunos. As variáveis
de infraestrutura das escolas foram extraídas do Censo Escola de 200724. Para
características socioeconômicas da vizinhança da escola, utiliza o índice de Gini,
a renda média dos chefes de domicílio e a proporção de pobres a partir do Censo
Demográfico de 2000. Os dados relativos à criminalidade, por distrito policial e
por modalidade de crime (homicídio, tentativa de homicídio e lesão corporal dolosa) e os dados sobre a população e outras informações socioeconômicas do estado de São Paulo foram extraídos do banco de dados da SEADE (Fundação Sistema
Estadual de Análise de Dados)25.
O modelo econométrico proposto busca o efeito da violência sobre o desempenho dos alunos por tipo de prova (variável dependente), controlando as características do aluno (individuais e background familiar), da escola (infraestrutura e do diretor), dos professores e da vizinhança da escola, utilizando a técnica
dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). Para analisar se os efeitos da violência
afetam diferentes perfis, os alunos são agrupados pelos níveis de proficiência, utilizando a técnica da regressão quantílica.
Entretanto, os dados possuem algumas limitações. Os dados do Censo Demográfico são do ano 2000, um lapso temporal razoavelmente grande se comparado aos dados criminais (2006) e os dados da Prova Brasil (2007) e Censo Escolar
(2007). Em relação ao uso dos dados criminais defasados um ano, é uma forma de
minimizar simultaneidade entre o tempo de ocorrência de crimes e a aplicação
das provas de matemática e língua portuguesa. Outra questão é o fato de analisar
o desempenho do aluno, essa opção de estimativa requer variáveis de controle
que muitas vezes estão defasadas, estimadas ou que são geradas partir de questionários onde recai a subjetividade e interesse particular do diretor ou do professor de respondê-los, até mesmo, a pouca maturidade das crianças, principalmente
do 5º ano. Outra ressalva ao banco de dados deste estudo é o fato de ser composto
24 Censo Escolar é realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais

Anísio Teixeira (INEP)
25 Agência governamental que organiza a maioria das informações socioeconômicas do Estado de São
Paulo.
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por escolas públicas da rede municipal e estadual, cuja gestão dos recursos financeiros e política educacional são diferentes.
Uma questão levantada é que os pais poderiam escolher escolas localizadas
em regiões menos violentas para matricularem seus filhos, ou seja, não ser uma
escolha aleatória, no entanto, o fato do estudo ser concentrar em escolas públicas
é razoável supor que os pais não possuem essa liberdade plena, uma vez que tendam a matricular suas crianças e adolescentes em escolas próximas de casa, nesse caso, é preciso conhecer a política de matrículas da rede municipal e estadual
ou controlar essa variável não observada de outra forma. Outro ponto levantado
é a influência que um colega de classe possa ter sobre o desempenho de outro
colega, para controlar essa varável, os autores inseriram a variável escolaridade
dos pais dos colegas.
Nas estimações pela técnica MQO, a metodologia adotada foi fazendo inclusão de um conjunto adicional de variáveis de controle a cada especificação. Assim
a primeira estimação foi realizada sem variáveis de controle até chegar a mais
completa. O resultado para notas de português e matemática para os alunos do 5º
ano foram semelhantes: para os crimes de homicídios e tentativa de homicídios,
os coeficientes são significantes com sinal negativo. No entanto, para os alunos do
9º ano, os coeficientes não foram significativos na especificação mais completa, é
possível que o efeito da violência seja refletido pelo abandono da escola e aqueles
que permanecem na escola optaram por continuar estudando apesar da sensação de medo. Em relação às estimativas pelas regressões quantílicas, os resultados foram semelhantes às via MQO.
Nessa linha de pensamento, este trabalho procura investigar o impacto da
criminalidade no desempenho das escolas pública. Diferentemente da metodologia de Gama e Scorzafave26 (2013), a variável dependente será o desempenho das
escolas medido pelo resultado da proficiência em matemática e língua portuguesa dos alunos do 5º e 9º anos das escolas públicas da rede municipal de Fortaleza27
em 2015. Diversamente dos trabalhos que abordam o tema que utilizam a Prova
Brasil como base de dados, este trabalho utiliza os dados do Sistema Permanente
de Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE).

3 EVIDÊNCIA EMPÍRICA
A percepção da coletividade de ameaça pelo crime, conjuntamente com o
26 Esses autores utilizaram o desempenho do aluno como variável dependente.
27 A escolha por trabalhar apenas escolas públicas da rede municipal de Fortaleza se baseia em disposi-

154
MARIA CRISTINA DE MOURA GÓES E ANDREI GOMES SIMONASSI

8. CRIMINALIDADE E DESEMPENHO ESCOLAR:
UMA AVALIAÇÃO A PARTIR DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE FORTALEZA

sentimento de impunidade, causa inseguridade, contribuindo para uma cultura
do medo28. O crescimento da criminalidade no Brasil vem aumentando a insegurança, gerando medo, por conseguinte, medo gera mais violência, banalizando a
morte, criando um círculo perigoso.
Nesse cenário, percebe-se a presença crescente de adolescentes no mundo do crime tanto como autores como vítimas. A adolescência se configura
como um período de passagem para fase adulta, período de contestação, questionamento, busca de identidade. Pela necessidade de se sentirem pertencer a
um grupo, de serem aceitos, os adolescentes podem se tornar um alvo suscetível ao aliciamento de gangues. Nos bairros, espaço geográfico onde famílias
residem, crianças, adolescentes vão escola, ou seja, o lugar onde a rotina diária
de qualquer família comum acontece, há um silêncio subliminar pelo medo. O
conflito por territórios pelo tráfico de drogas, conjuntamente com o fácil acesso
às armas de fogo, tem sido apontado como um dos maiores causadores das mortes precoces de adolescentes.
O Índice de Homicídios na Adolescência no Brasil (IHA) é um índice elaborado pelo Laboratório de Análise da Violência da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (LAV-UERJ), pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR) e pelo o Fundo das Nações Unidas para Infância (Unicef), por iniciativa do Observatório de Favelas29 em seu Programa de Redução da Violência
Letal contra Adolescentes e Jovens (PRVL). O objetivo desse índice é estimar o risco de mortalidade por homicídios de adolescentes em um determinado território
com intuito de contribuir no monitoramento temporal e espacial e na elaboração
e avaliação de políticas públicas. O IHA estima, para cada grupo de 1.000 adolescentes, o risco de adolescentes com idade entre 12 e 18 anos que perderão a vida
por causa da violência, refletindo a existência desse fenômeno em um determinado município.
Analisando o Índice de Homicídios na Adolescência no Brasil (IHA) , no período 2010 a 2014, um número crescente de adolescentes perdidos por homicídios,
índice passou de 2,98 para 3,65, um fenômeno triste e preocupante, comprometendo as gerações futuras. De acordo com índice de 2014, foi estimado que 3,65 de

tivo constitucional, pois compete aos municípios os programas educação infantil e ensino fundamental
(inciso VI, art 30 da CF/88) e com atuação prioritária (§ 2º, art 211 da CF/88). Com intuito de analisar os
dados sem influência das alterações da política educacional, que poderia ocorrer quando se mudar a
gestão de um município.
28 Lazzari (2013)
29 Criado em 2001, o Observatório é uma organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP)
sediada no Rio de Janeiro<http://of.org.br/apresentacao/>. Acesso em 24 de setembro de 2017
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cada 1000 adolescentes poderão morrer vítimas de homicídio entre 2015 a 2020
no Brasil, se as condições atuais não forem modificadas, ou seja, representado
quantos adolescentes entre 12 e 18 anos poderão ser assassinados antes de completarem 19 anos.
O Gráfico 1 apresenta o IHA entre 2010 e 2014 das 10 maiores capitais em
população. Fortaleza, a quinta capital do país em população, apresentou um crescimento acentuado, dobrou em relação a 2010, tomando a liderança nos últimos
três anos. Em 2014, o IHA de Fortaleza apresentou um índice 59% maior que o do
segundo lugar32 e quase três vezes maior que o índice nacional, uma triste posição no ranking de mortes de adolescentes. Vale ressaltar que o valor esperado do
IHA é ser próximo de zero, assinalando uma gravidade no cenário da criminalidade em Fortaleza.
Gráfico 1 - Índice de Homicídios na Adolescência das 10 mais populosas
capitais e Distrito Federal em relação ao índice nacional - 2010 a 2014

Fonte: Elaborado pela autora. Índice de Homicídios na Adolescência: IHA 2014.

Diante dessa conjuntura, a Assembleia Legislativa do Ceará, o Governo do
Estado do Ceará e a Unicef criaram, em 2016, o Comitê Cearense pela Prevenção
de Homicídios na Adolescência. Esse Comitê realizou uma pesquisa em sete municípios (Fortaleza, Eusébio, Maracanaú, Horizonte, Caucaia, Sobral e Juazeiro do
Norte) com as maiores taxas de assassinatos na faixa etária de 12 a 18 anos e consiste em um estudo com o objetivo de compreender a participação dos adolescentes no movimento da criminalidade e buscar soluções. O relatório final, intitulado
Cada Vida Importa, foi concluído em dezembro de 2016 e mostra que, dentre os
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municípios analisados pelo estudo, a idade média das vítimas foi de 16,5 anos e que
97,95% eram do sexo masculino. Dessas mortes, 69% ocorreram em Fortaleza e
73% dos homicídios de adolescentes aconteceram dentro do próprio bairro que
residiam, há casos em que o crime ocorreu a poucos metros de sua casa, e, ainda,
44% das mortes aconteceram em apenas 17 bairros de Fortaleza, verificando uma
concentração espacial.
O abandono da escola é considerado um sinal de alerta, adolescentes fora
da escola se tornam vulneráveis ao crime. Segundo a pesquisa do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência, entre os adolescentes assassinados em Fortaleza, 73%33 tinham deixado a escola há pelo menos seis meses
antes da sua morte e 64% deles tiveram amigos assassinados. O acesso às drogas34
tem acontecido demasiadamente cedo, entre 10 e 15 anos, em Fortaleza, 55% dos
adolescentes assassinados tinham experimentado droga.
A Tabela 1 apresenta o número das matrículas das escolas da rede municipal de Fortaleza por ano escolar (2º ao 9º) do ensino fundamental dos anos 2014
e 2015. Observe-se um abandono escolar ao analisar o comportamento das matrículas, pois se espera que os alunos de um ano escolar estejam no ano escolar
seguinte no próximo ano letivo, nota-se, por exemplo, que aproximadamente 34%
os alunos matriculados no 8º ano em 2014 não chegaram ao 9º ano em 2015.
Tabela 1 – Número de Matrículas do 2º ao 9º ano - 2014 e 2015

Fonte: Elaborado pela autora. Secretaria de Educação.

33 Horizonte 89% , Eusébio 87%, exceção de Sobral, com 44%,
34 A pesquisa considerou droga como quaisquer substâncias psicoativas, lícitas ou ilícitas.
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Figura 1 – Áreas Integradas de Segurança de Fortaleza

Fonte: Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (abril /2017)

Em consonância com a política de aperfeiçoamento das atividades policiais
e para atender as demandas da segurança pública, a Secretaria de Segurança
Pública e Defesa Social do Estado de Ceará (SSPDS) delimitou geograficamente o
Estado em Áreas Integradas de Segurança35 (AIS), a capital possuía seis áreas até
201636 (Figura1), sua composição está disposta no Quadro 1 do Apêndice.
Como já assinalado pelo estudo desse Comitê Cearense pela Prevenção
de Homicídios na Adolescência, há uma concentração espacial da ocorrência
dos homicídios de adolescentes em Fortaleza, dessa forma, o Gráfico 2 cruza as
notas média do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará
(SPAECE) de 2015, representado pelas as notas médias das provas de matemática
e língua português do 5º ano das escolas da rede municipal de Fortaleza, com os
dados de crimes na modalidade atos violentos letais intencionais (CVLI) do ano de
2014, estes dados estão dispostos por AIS, assim, as informações das escolas foram
35 Lei nº 15.558 de 11 de março de 2014 e Decreto nº 31.448, de 24 de março de 2014 do Estado do Ceará.
36 A partir de 2017, as Áreas Integradas de Segurança (AIS) receberam novas demarcações, atualmente

são 10 AIS’s em Fortaleza.
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agrupadas nas AIS’s de acordo com sua localização.
Gráfico 2 - SPAECE 2015 do 5º ano e Crimes Violentos Letais
Intencionais 2014

Fonte: Elaborado pela autora. Secretaria de Educação e Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social

Em relação ao Gráfico 3, a nota média SPAECE 2015 representa as notas
médias das provas de matemática e língua português do 9º ano realizada pelo Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE) aplicadas
aos alunos das escolas da rede municipal de Fortaleza e os dados de crimes são os
mesmos do Gráfico 2.
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Gráfico 3 - SPAECE 2015 do 9º ano e Crimes Violentos Letais
Intencionais 2014

Fonte: Elaborado pela autora. Secretaria de Educação e Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social

Analisando os Gráficos 2 e 3, percebe-se que à medida que o conjunto de
bairros (agregados por área de segurança) se apresentam mais violentos, as notas
médias das escolas decrescem, sendo a queda comparada de desempenho entre
os conjuntos de escolas mais sensível no 5º do que no 9º do ensino fundamental.
A infraestrutura da escola pode ser um diferencial entre as escolas influenciando
no desempenho escolar, como também, um aspecto atrativo para aqueles alunos
que decidiram se matricularem. A existência de laboratório de informática37, laboratório de ciências38 ou quadra de esportes39 estimulam o aprendizado, tornando o ambiente mais propício aos estudos.
A Tabela 2 apresenta a quantidade de laboratório de informática laboratório de ciências ou quadra de esportes existentes nas instalações das escolas em
2014 nas quais foram aplicadas as provas do SPAECE 2015 para anos escolares do
37 O uso do laboratório de informática educacional partilhando vivências do cotidiano escolar, Gomes

e Moita (2016).
38 “Se as pessoas compreendessem que entender Ciência é simplesmente entender as coisas que ocorrem na natureza, e que a Ciência evolui por causa dos seres humanos, tudo seria mais fácil. [...]. Penso que
desde cedo as pessoas devam se acostumar a discutir, perguntar, testar e, principalmente, buscar respostas para suas perguntas. Assim, os alunos necessitam desde cedo (séries iniciais), ter contato e participar
de aulas realizadas nos laboratórios de Ciências de suas escolas, [...]”. Zirmmermann (2005)
39 “A prática esportiva como instrumento educacional visa o desenvolvimento integral das crianças, jovens e adolescentes, capacita o sujeito a lidar com suas necessidades, desejos e expectativas [...]”, em
< http://www.planetaeducacao.com.br/portal/artigo.asp?artigo=790> acesso em 27 de setembro de 2017.
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5º e 9º ano do ensino fundamental. Nota-se que há uma presença considerável do
laboratório de informática, mais de 80% das escolas, entretanto, a quantidade do
laboratório de ciência é muito pequena. As quadras de esporte são importantes
para correta prática da educação física, atividade obrigatória, como um espaço
de interação dos adolescentes, sendo assim, o número de quadras não se apresenta suficiente.
Tabela 2 – Oferta de Infraestrutura pelas Escolas – 2014

Fonte: Elaborado pela autora. Secretaria de Educação do Estado do Ceará.

Dentro desse quadro de sensação de insegurança, de presença crescente
de adolescentes no mundo do crime tanto como autores como vítimas, elevado
número de IHA de Fortaleza, concentração espacial das ocorrências de crimes,
esse trabalho busca investigar se existe uma relação causal entre desempenho
escolar e número de matrículas com a criminalidade ocorrida em cada área de
integrada de segurança levando em considerando as características de infraestrutura de cada escola.

4 ASPECTOS METODOLÓGICOS
Esta seção apresenta a especificação do modelo empírico, a técnica econométrica utilizada e os dados da amostra que fornecerão subsídios às investigações deste estudo.

161
Administração pública em debate: estudos em homenagem Aos 10 anos da Fundação Sintaf

8. CRIMINALIDADE E DESEMPENHO ESCOLAR:
UMA AVALIAÇÃO A PARTIR DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE FORTALEZA

4.1 METODOLOGIA

O objetivo deste estudo é investigar o impacto da criminalidade no desempenho das escolas da rede municipal de Fortaleza a partir do ensino fundamental.
A variável dependente é a proficiência média das escolas do resultado das provas
de matemática e língua portuguesa aplicada aos alunos do 5º e 9º anos, na avaliação do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE)
no ano de 2015. A escolha por trabalhar as escolas públicas da rede municipal de
Fortaleza se baseia em dispositivo constitucional, pois competem aos municípios
os programas e a atuação prioritária40 nas fases escolares: educação infantil e
ensino fundamental.
Neste trabalho, os dados estão organizados em modelo cross-section, utilizando a técnica dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), em que os dados da
variável dependente são do ano de 2015 e as variáveis explicativas e de controles
estão defasadas em um ano, com o intuito de contornar um possível problema
simultaneidade41 que poderia acontecer entre a ocorrência da violência e o desempenho escolar caso fossem utilizados os dados de 2015 para ambas variáveis.
Para evitar o problema de heterocedasticidade, será feito o teste White.
Na especificação do modelo, as variáveis explicativas são os indicadores de
violência, enquanto que variáveis de controle são aquelas que potencialmente podem amplificar ou reduzir o resultado da análise econométrica e que precisam ser
incluídas para isolar o efeito do crime no desempenho das escolas. As características da escola em termos de oferta de infraestrutura de laboratório de informática, de laboratório de ciências e de quadra de esporte são variáveis que podem
influenciar no desempenho dos alunos e por isso foram incluídas na especificação.
Nesse contexto, mais uma variável de controle é considerada na especificação: o
resultado da proficiência média das escolas do ano anterior, a intenção é verificar
se o conjunto de condições já acontecido refletem no desempenho atual.
Sabe-se que o viés gerado pelo termo de erro do modelo pode afetar a estimação, no caso, o viés das variáveis não observáveis, porque a opção da escola
pode não ser aleatória se os pais tiverem a liberdade de escolher onde matricular

40 Constituição Federal de 1988 “Art. 30. Compete aos Municípios: (...) VI - manter, com a cooperação

técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental”.
“Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração
seus sistemas de ensino. (...) § 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na
educação infantil”.
41 Na literatura, alguns estudos indicam a criminalidade como consequência da baixa escolaridade, ao
mesmo tempo em que baixa escolaridade afeta na expansão dos índices a criminalidade;
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seus filhos: em escolas de melhor qualidade ou em bairros menos violentos. Uma
vez que esse estudo se concentra em escolas públicas nas quais a princípio não há
essa liberdade de escolha, pois, por questões financeiras, os pais tendem a matricular seus filhos em escolas próximas a suas casas, assim, por hipótese, esse viés
não ocorreria.
Outro problema seria a faixa etária dos alunos do 9º ano. Segundo diretriz
do Mistério da Educação (MEC)42, uma criança somente poderá ser matriculada
no 1º ano do ensino fundamental se tiver completado 6 anos de idade até 31 de
março do mesmo ano, se não, apenas se matrícula com 7 anos de idade, isso significa que se uma criança não repetir nenhum ano escolar, no 9º ano ela teria 14
e 15 respectivamente. Considerando a repetência em alguma fase do ensino fundamental, parte dos alunos do 9º ano pertenceria à faixa etária43 que estaria mais
propensa a cometer crime. Por outro lado, a Tabela 1 apresenta o comportamento
das matrículas de um ano escolar em relação ao período letivo seguinte evidenciando o fenômeno de abandono escolar que poderia sugerir que os alunos de
permanecem na escola estão dispostos a estudar não se inserindo nas características de adolescentes propensos a cometer crime, analisando o resultado da
estimação é que se poderá confirmar esse suposto viés ou não.
Com base no exposto, a especificação para avaliar os impactos da criminalidade sobre o rendimento escolar é definida conforme a equação (1):

Com j = [5º ano ; 9º ano], e onde:
representa a nota média da escola “i” das provas de matemática e língua portuguesa do ano escolar “j”, medida a partir da avaliação SPAECE no ano de
2015;
representa a nota média da escola “i” das provas de matemática e língua portuguesa do ano escolar “j”, medida a partir da avaliação SPAECE no ano de
2014;
refere-se aos dados dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI)44
ocorridos em 2014 na área de segurança em que a escola está localizada;
representa uma dummy que avalia a existência de infraestrutura

42 MEC (2009) - Ensino Fundamental em 9 anos: passo a passo do processo de implantação <http://portal.

mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=700-passoapasso9anos-pdf&category_slug=documentos-pdf&Itemid=30192> acesso em 4 de outubro de 2017.
43 “De acordo com dados no Conselho Nacional de Justiça, a maioria dos adolescentes, 47,5%, comete o
primeiro crime entre os 15 e os 17 anos” em: < em http://g1.globo.com/brasil/noticia/2012/04/75-dos-jovens-infratores-no-brasil-sao-usuarios-de-drogas-aponta-cnj.html > . Acesso em 6 de novembro de 2017.
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ofertada por cada escola “i” no ano anterior ao ano da avaliação, como: existência
laboratório de informática, laboratório de ciências e quadra de esporte em 2014 (1
= possui; 0 = não possui).
A baixa escolaridade em decorrência da não conclusão do ciclo escolar45 é
considerada um dos fatores determinante à inserção no crime, adolescentes fora
da escola se tornam mais vulneráveis46. Dessa forma, optou-se por outra especificação para avaliar os impactos da criminalidade sobre as matrículas nas escolas
por meio variável independente variação percentual do número de matrículas
utilizando as mesmas variáveis de crime e de infraestrutura da equação (1) ambas defasadas em ano. Acrescentando-se a essa especificação, a quantidade de
matrículas realizadas no ano anterior (2014), a intenção é verificar se o conjunto
de condições já acontecidos, refletido no sucesso anterior, repercute no sucesso
atual. Diante do exposto, utilizando o modelo log-linear, a especificação do modelo
é definida da seguinte forma:
Onde:
representa o número de matrículas da escola “i” realizadas em 2015
nas escolas que participaram do SPAECE 2015.
representa o número de matrículas da escola “i” realizadas em 2014
nas escolas que participaram do SPAECE 2014.
refere-se aos dados dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI)47
ocorridos em 2014 na área de segurança em que a escola está localizada;
representa uma dummy que avalia a existência de infraestrutura
ofertada por cada escola “i” no ano anterior ao ano da avaliação, como: existência
laboratório de informática, laboratório de ciências e quadra de esporte em 2014 (1
= possui; 0 = não possui).
4.2 DADOS

Os dados utilizados são das escolas públicas, localizados na cidade de Fortaleza pertencentes à rede municipal, provenientes da Secretaria de Educação
do Estado de Ceará (SEDUC) e os dados criminais, da Secretaria de Segurança e

44 Esta variável será explicada na seção seguinte
45 Silveira e Silveira (2014)
46 Segundo a pesquisa do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência, entre os

adolescentes assassinados em Fortaleza, 73%, tinham deixado a escola há pelo menos seis meses antes da
sua morte e em 64% deles tiveram amigos assassinados.
47 Essa informação será explicada na seção 4.2.
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Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS).
O Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE), implementado em 1992, é um sistema de avaliação anual aplicado aos alunos
do 2º, 5º e 9º anos do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio, executado pela
Secretaria da Educação (SEDUC) aplicado nas escolas públicas do Estado de Ceará das redes municipais e estaduais, como instrumento de avaliação da gestão
educacional. A aplicação foi gradual até sua universalização48 em 2004, em 2015
e 2014, o SPAECE foi aplicado de modo censitário49. São aplicados, também, desde 2008, a partir do 5º ano, questionários aos alunos (perfil socioeconômico), aos
professores (prática docente) e aos diretores (gestão escolar)50. A variável
(equação 1) é composta pela média aritmética entre a nota média da prova de matemática e língua portuguesa de cada escola na avaliação pelo SPAECE, aplicada
aos alunos do 5º e 9º anos, em 2014 e 2015.
Conforme apresentado na seção anterior, a variável dependente é a proficiência média das escolas do resultado das provas de matemática e língua portuguesa aplicada aos alunos do 5º e 9º anos na avaliação do SPAECE no ano de
2015 para o modelo de rendimento escolar e número de matrículas para o modelo
de crescimento do número de matrículas. Desse modo, para execução da análise econométrica, era preciso que as escolas pertencessem, ao mesmo tempo, ao
conjunto de dados de 2014 e 2015. As informações do 5º ano são oriundas de 186
escolas, em relação aos dados do 9º ano, são de 87, totalizando 23151 escolas. Em
2015, o SPAECE do 5º ano foi aplicado em 192 escolas e em 96 escolas para os alunos do 9º ano. A diferença entre o número de escolas de 2015 avaliados pelo SPAECE e o número de escolas que será analisado nesse estudo recai no fato de que
algumas escolas passarem em 2015 a possuírem turmas do ensino fundamental I
(EF1) ou do ensino fundamental II (EF2), em relação à 2014.
O número de matrículas por escola e os dados sobre a oferta de laboratório
de informática, laboratório de ciências e quadra de esporte são informados pela
SEDUC em seu sítio. A variável
(equação 2) é composta pelos os dados
referentes ao número de matrículas no ensino regular de cada escola, como a
área de estudo são as escolas públicas localizadas em Fortaleza da rede municipal,
essa informação não abrange as matrículas do ensino médio52.
Em relação às informações relativas aos dados criminais, ocorridos em

48 Exceção do 3º ano do ensino médio em que o SPAECE é aplicado de forma amostral.
49 Essa observação é necessária, porque, em 2013, aplicação para o 9º ano foi amostral.
50 Entretanto, em 2014, esse questionário não foi aplicado no SPAECE do 5º ano.
51 As escolas têm composições diferentes. Algumas vão da educação infantil ao ensino fundamental II (6º

ao 9º), outras, educação infantil e ensino fundamental I (1º ao 5º).
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2014
, estão disponíveis no sítio da Secretaria de Segurança Pública e
Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), dispostos por Área Integrada de Segurança (AIS). Em 2014 e 2015, a capital cearense foi delimitada geograficamente
em seis Áreas Integradas de Segurança, por essa razão, foi feito um trabalho de
associar as informações referentes às variáveis
,
e
à área
de segurança na qual cada escola está localizada .
Com o intuito de captar a violência em geral (community violence)53, foram
escolhidos os dados das modalidades de crimes referentes aos atos violentos: Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) e Crimes Violentos contra o Patrimônio
(CVP). Entende-se por crimes violentos letais a soma de crimes de homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte e roubo seguido de morte (latrocínio), em
relação ao CPV, entende-se por todos os crimes classificados como roubo, exceto
o roubo54 seguido de morte (latrocínio) que está incluído na estatística de CVLI.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, em seu sítio, durante
o processo migração dos sistemas informatizados, ocorreram inconsistências nas
informações dos registros de CVP, não foram contabilizadas as ocorrências dos
meses de maio, junho e julho de 2014, assim sendo, os dados de CPV não foram
considerados. Desse modo, os dados de 2014 do indicador de crime é o da modalidade Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) que entende bem representar o
conceito de community violence.

5 RESULTADOS
O estudo investigou a relação da criminalidade ocorrida em 2014 no desempenho das escolas em 2015, medido pelo resultado da avaliação do SPAECE
nas provas de matemática e língua portuguesa aplicadas aos alunos do 5º e 9º anos
das escolas públicas da rede municipal de Fortaleza, ou seja, se a criminalidade
está afetando o desempenho desse conjunto de escolas e a decisão dos estudantes de ir ou não à escola. Nesta seção, são apresentados os resultados da análise
econométrica dos modelos especificados da seção anterior, abaixo de cada tabe53 De acordo com Gama e Scorzafave (2013) “(...) violência em geral – denominada pela literatura de

community violence – que se trata da exposição frequente e contínua das pessoas a qualquer tipo de
violência, seja como testemunhas, vítimas ou pelo conhecimento das vítimas”
54 Segundo a SSPDS, roubo é (...) “ o ato de subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outro, mediante
grave ameaça ou violência à pessoa (ou não), ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência” .Disponível <http://www.sspds.ce.gov.br> acesso em 18 de maio de 2017
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la, estão os termos estatísticos para cumprir os rigores dos protocolos técnicos,
especialmente o resultado do teste-White que apresentou ausência de heterocedasticidade. Ressalta-se que para efeito de interpretação dos resultados, o estudo
segue uma análise qualitativa, ou seja, se a relação é direta ou inversa tendo em
vista que se reconhece a simplicidade dos modelos especificados.
A respeito da crítica de Teixeira e Kassouf (2011) ao método de Mínimos
Quadrados Ordinários (MQO), quanto variáveis relacionadas à escola e à comunidade (características da escola) e variáveis individuais (características do aluno)
são aplicadas em uma mesma especificação. Ressalta que, neste trabalho, essa inadequação não se apresenta nas especificações, uma vez que as variáveis dependentes e independentes, tanto do modelo de rendimento escolar quanto do modelo de crescimento do número de matrícula, estão relacionadas às características
da escola.
A Tabela 3 apresenta o resultado do modelo para rendimento escolar relativo às notas do 5º ano. Foi estimada em duas especificações55, na primeira, foi
incluído o resultado do desempenho de cada escola no ano anterior (2014), na segunda especificação, foram incluídas as demais varáveis de controle. Como já explanado na seção anterior, os dados de criminalidade são os registros dos crimes
na modalidade Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) ocorridos em 2014 em
cada Área de Integrada de Segurança (AIS). Para crime violento, os coeficientes
são significantes a 5% e 10% com o sinal negativo como se esperava, demonstrando que criminalidade impactou negativamente o desempenho da escola para ano
escolar 5º ano do ensino fundamental.
O rendimento escolar do ano de 2014 apresentou os coeficientes significantes em 1% com sinal positivo em ambas as especificações demostrando efeito
inércia56, evidenciando que o conjunto de condições já acontecido reflete positivamente no sucesso atual, ou seja, que as ações que impactaram no desempenho
dos alunos nas turmas dos 5º ano do ano anterior refletiram positivamente no resultado da turma do ano seguinte, isso sugere certa eficácia57 da escola que, provavelmente, poderia ser bem maior se a violência não impactasse negativamente
no desempenho dos alunos.

55 Inicialmente, os modelos foram especificados considerando as AIS’s como dummies, entretanto, os
coeficientes se apresentaram não significantes.
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Tabela 3 – Regressões MQO - Modelo 1: Proficiência média 5º ano e crime

Fonte: Elaboração própria. P-valor em parênteses.
Significância dos coeficientes: ***1%; **5%; *10%.

Os coeficientes apresentaram não significantes para a estrutura58 ofertada pela escola, entretanto, é preciso cautela na interpretação, equipamentos de
infraestrutura não podem ser considerados como algo de pouca importância no
desempenho. O laboratório de informática não apresentou como item diferencial
entre as escolas, possivelmente pelo fato de 82,3% (Tabela 2) das escolas analisadas possuírem esse equipamento, ou, segundo alguns estudos59, pelo não bom
aproveitamento dessas instalações pelos professores nas atividades pedagógicas.
A análise da oferta de laboratório de ciências precisa também de cautela, apenas
nove escolas (Tabela 2) possuem esse equipamento, o que poderia ser um diferencial entre as escolas não apresentou o resultado esperado, seis desses laboratórios pertencem também ao conjunto de dados do 9º ano, estes alunos devem está
aproveitando melhor ou a pouca idade dos alunos do 5º ano não permitem a boa
56 Efeito inercia: “situação em que o aumento em “t” implica em aumento em “t+1”” em Simonassi (2017).
57 Políticas de premiação são incentivos pela busca de melhorias no desempenho das escolas, como o

Prêmio Escola Nota Dez instituído pela Lei nº 15.923/2015 pelo governo do Estado de Ceará em que premia até 150 escolas de melhor rendimento para os anos escolas 2º, 5º e 9º ano, como também, oferece ajuda financeira às escolas com os menores resultados, dentro das regras normatizadas por essa lei.
58 Laboratório de informática, de ciência e quadra de esporte.
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utilização desse equipamento no reforço dos conteúdos trabalhados em sala de
aula. A presença de uma quadra de esporte também apresentou coeficientes
não significantes, mais uma vez, cautela, a prática de esporte é instrumento educacional importante, a existência de uma quadra por si só pode não impactar
no desempenho dos estudantes, precisa-se analisar as condições em que se encontra e como está sendo utilizada pelos educadores físicos60. Parece que o não
bom uso das instalações de infraestrutura ofertadas pelas as escolas está associado à qualidade dos profissionais, no entanto, análise de gestão não está sendo
medida neste trabalho.
A Tabela 4 apresenta o resultado da regressão do modelo de rendimentos
das escolas relativo às notas do 9º ano. Para crime violento, os coeficientes não
são significantes estatisticamente nas duas especificações, podendo sugerir que
criminalidade não afeta no desempenho da escola, nessa situação, o impacto da
criminalidade pode refletir através do abandono da escola, e que aqueles adolescentes que decidiram permanecer, estão dispostos a estudar apesar da violência.
O rendimento escolar do ano de 2014 apresentou os coeficientes significantes em
1% e com sinal positivo em ambas as especificações, evidenciando um ciclo virtuoso do ensino que se reflete no fato de que o rendimento escolar anterior impacta
positivamente o rendimento do ano seguinte.
Para a infraestrutura ofertada pela escola, os equipamentos laboratório de
informática e do laboratório de ciência apresentaram coeficientes significantes a
5% e 1% respectivamente. Em relação à oferta de laboratório de ciências, apenas
14,9% das escolas (Tabela 2) possuem esse equipamento apresentando como um
diferencial, a boa utilização desse equipamento reforça os assuntos tratados em
sala de aula, estimulando os estudantes à experimentação e à pesquisa científica.
Entretanto, diferentemente do que se esperava, o sinal do coeficiente da variável
laboratório de informática foi negativo passando a ideia de que esse equipamento atrapalha o desempenho da escola, no entanto, há fatores61 que podem está,
na realidade, prejudicando o bom uso do laboratório de informática como: a lentidão na conexão que deixa os adolescentes impacientes; a falta de preparo dos
professores na utilização pedagógica da informática; distração nas redes sociais
pelos estudantes, ou seja, não está acontecendo sinergia entre o uso do laboratório de informática e o desempenho das escolas. Para o resultado do equipamento
quadra de esporte, a explicação é mesma dada ao analisar o resultado da Tabela

59 Menezes (2014) e Gomes e Moita (2016)
60 A função de uma quadra de esporte é a realização de atividades esportivas, que por sua vez, estimu-

lam o trabalho em equipe, a cooperação e a lidar com os sentimentos de sucesso e fracasso.
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3. É inegável a geração de ganhos de sinergia pela a existência de condições de
infraestrutura das escolas, mas não é suficiente, a boa utilização desses recursos
depende do comprometimento da gestão.
Tabela 4 – Regressões MQO- Modelo 1: Proficiência média 9º ano e crime

Fonte: Elaboração própria. P-valor em parênteses.
Significância dos coeficientes: ***1%; **5%; *10%.

A Tabela 5 apresenta o resultado do modelo da investigar o crescimento
do número de matrículas efetuadas nas escolas analisadas dos ciclos escolares
educação infantil e ensino fundamental I e II (equação 2).
A oferta de laboratório de ciência pela escola apresentou coeficiente da
significante a 5%, todavia com sinal negativo. A respeito do coeficiente negativo
para a estrutura laboratorial, cabe destacar que o que poderia sugerir que a sua
existência desestimulasse a efetivação de matrícula, que é um contrassenso, a
interpretação pode ser a falta de oferta, pois não há muita opção de escolas que
possuam laboratório de ciências (apenas 6,9% das escolas). Ressalta-se que, no
61 Menezes (2014) e Gomes e Moita (2016)
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caso das escolas públicas, os pais tendem a matricular seus filhos em escolas próximas a suas casas62, por isso, o fato da escola possuir laboratório de informática e
quadra de esporte (apresentaram coeficientes não significantes) não é levada em
consideração no momento da matrícula, apesar do desejo dos pais de colocarem
seus filhos na melhor escola.
Tabela 5 – Regressões MQO - Modelo 2: Crescimento do
número de matrículas e crime

Fonte: Elaboração própria. P-valor em parênteses.
Significância dos coeficientes: ***1%; **5%; *10%.

O número de matrícula registrado em 2014 apresentou os coeficientes positivos significantes em 1% nas duas especificações. O resultado relevante é que
matrículas estão gerando mais matrícula, constatando uma continuidade embora
esteja com o crescimento bem baixo, dando sinais de estagnações pelo valor do
coeficiente. Para crime violento, os coeficientes não são significantes estatisticamente nas duas especificações podendo sugerir que a população incorporou que
a cidade é violenta, assim o que fato de uma escola está localizado em área onde

62 Matricular numa escola perto de casa e que essa escola possua laboratório de ciências parece ser um

caso de sorte.
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mais ocorrem crimes em comparação a outras não influencia a decisão dos pais
de matricularem seus filhos, pois se o nível de criminalidade chegasse ao ponto de
prejudicar essa decisão, essa variável teria sido negativa. Outra questão está na
decisão de frequentar a escola, a variável dependente é composta pelo número
de matrícula da educação infantil, do ensino fundamental I e II, a decisão de matricular na educação infantil e ensino fundamental I é dos pais, já em relação ao
ensino fundamental II, gradativamente (ao passar de um ano escolar para outro) a
decisão de frequentar a escola vai sendo tomada pelo o adolescente, mostrando
um amadurecimento pela conscientização da importância dos estudos. Há uma
heterogeneidade muito grande na composição dessa variável, em um estudo futuro, poderia ser feito uma desagregação para análise.

6 CONCLUSÃO
É sabido que a violência traz consequências danosas à sociedade, especialmente às crianças e adolescentes, que, por diversos canais, pode prejudicar o momento da escolarização, afetando a qualidade do capital do humano. Neste contexto, o objetivo desse trabalho foi investigar o impacto da criminalidade sobre o
desempenho das escolas públicas da rede municipal de Fortaleza avaliadas pelo
Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE) no ano
de 2015, consideração os crimes violentos, medido via as ocorrências de Crimes
Violentos Letais Intencionais, ocorridos em 2014 em diferentes bairros, agrupados em Áreas Integradas de Segurança.
O resultado da análise empírica, para o modelo de rendimento escolar,
constatou que a criminalidade afeta negativamente o desempenho da escola para
o 5º ano, sugerindo que uma redução da violência, ou seja, uma redução da sensação de insegurança provocaria uma melhora no desempenho. Entretanto, o resultado do modelo para o 9º ano apresentou um impacto inócuo da criminalidade no
desempenho das escolas, possivelmente porque esse ano escolar seja composto
por adolescentes que decidiram permanecer pela conscientização da importância dos estudos, e que os adolescentes que sofreram os impactos do reflexo da
criminalidade decidiram abandonar os estudos. No entanto, reconhece-se a simplicidade do modelo, estudos futuros poderiam aprofundar as formas pelos quais
a violência se materializa sobre o desempenho e evasão escolar.
Observou-se que para o modelo de rendimento escolar para os anos escolares do 5º e 9º anos, o rendimento escolar do ano 2014, impacta positivamente o
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rendimento de 2015, evidenciando que o conjunto de ações trabalhadas no ano
anterior pela escola reflete positivamente no sucesso do desempenho no ano seguinte, demostrando um ciclo virtuoso do ensino.
Em relação à estrutura ofertada pela escola, o resultado do modelo para
rendimento escolar constatou que o equipamento laboratório de ciências apresentou impacto positivo no desempenho dos alunos do 9º ano, todavia, provavelmente devido a pouca idade, não apresentou influência nos alunos do 5º ano. Segundo os resultados dos modelos de rendimento, a oferta de quadra de esporte
e laboratório de informática pela escola parecem algo de pouco importância na
vida escolar dos alunos, até mesmo, podendo atrapalhar o desempenho como foi
o caso do resultado da oferta da estrutura laboratorial de informática para 9º ano.
Contudo, é preciso prudência na interpretação, equipamentos de infraestrutura
não podem ser considerados como algo de pouca importância no desempenho escolar, o que pode está ocorrendo o não uso adequado dessas instalações ou sendo
utilizada de forma desvirtuada. Como esta questão está associada à qualidade dos
profissionais e a gestão de cada escola e este trabalho não alberga essa análise,
sendo, portanto, sugestão de estudos futuros.
No tocante ao resultado da estimação do modelo de crescimento de matrículas, observou-se uma continuidade da efetivação de matrícula, influenciada
pela conscientização de pais e adolescente da importância dos estudos e não impactada pelo efeito da criminalidade possivelmente porque ou a população incorporou que a violência é sistêmica ou pela conscientização já mencionada. Referente à oferta de equipamento de infraestrutura pela escola, o resultado desse
modelo apresentou que esta oferta não interferiu na decisão de matricular, entretanto, esse inferência está equivocada, pois, possivelmente, a restrição financeira
dos pais foi o obstáculo que não permitiu a escolha da melhor escola para seus
filhos. Uma análise mais minuciosa no comportamento das matrículas de um ciclo
escolar para outro seria interessante, é necessária a elaboração de uma política
pública que resgate os adolescentes de volta para a escola ou até mesmo evitasse
o abandono dos bancos escolares.
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APÊNDICE
Quadro 1 – Composição das Áreas Integradas de Segurança
de Fortaleza

Fonte: Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (abril /2017)
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A análise econômica do
Direito e seus reflexos no
Setor Público
Economic analysis of law and its reflexes
in the public sector
Liano Levy Almir Gonçalves Vieira¹

Resumo
Trata-se de uma contextualização da Análise Econômica do Direito (AED) e seus
reflexos no setor público, mormente no que diz respeito a decisão para implantação das Políticas Públicas. O conteúdo deste esboço apresenta material, que reputamos relevante, sobre a Análise Econômica do Direito e seus reflexos no Setor
Público, de modo a discutir a incorporação desta metodologia como instrumental
para a atuação do operador do direito, enquanto balizador dos agentes públicos.
O objetivo do presente trabalho é contribuir para as discussões que envolvem a
interpretação/aplicação do Direito, mormente ao que diz respeito ao Direito Administrativo, sob a luz da Análise Econômica do Direito. O trabalho irá primeiro
apresentar linhas gerais sobre a Análise Econômica do Direito, contextualizado
seus principais expoentes, para em seguindo, num próximo tópico expor a ideia
principal, qual seja: a aplicação da metodologia da Análise Econômica do Direito,
quando da tomada de Decisão no Setor Público. O resultado é uma aproximação
da Análise Econômica do Direito do Direito Administrativo, buscando mitigar a
estrita observância do paradigma da legalidade.
Palavras-chave: Análise Econômica do Direito. Juseconomia. Análise do Setor Público. Políticas Públicas, Economia e Direito.

1 Formado em Direito pela Universidade de Fortaleza – UNIFOR e pós-graduado em Direito Público pela
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ABSTRACT
It is a contextualization of the Economic Analysis of Law and its repercussions in
the public sector, especially with regard to the decision to implement Public Policies. The content of this sketch presents material, which we consider relevant,
on the Economic Analysis of Law and its reflexes in the Public Sector, in order to
discuss the incorporation of this methodology for the action of the operator of
the law, as a guide for the public agents. The objective of the present work is to
contribute to the discussions that involve the interpretation / application of Law,
especially with regard to Administrative Law, under the light of the Economic
Analysis of Law. The paper will first present general lines on the Economic Analysis of the Law, contextualized its main exponents, and in following, in a next topic
to expose the main idea, namely: the application of the methodology of the Economic Analysis of the Law, when the decision making in the Public sector. The result
is an approximation of the Economic Analysis of the Right of Administrative Law,
seeking to mitigate the strict observance of the paradigm of legality.
Keywords: Economic Analysis of law. Juseconomics. Analysis of the public sector.
Public policies, Economics and Law.

1 INTRODUÇÃO
A motivação para a presente discussão partiu da nossa experiência e atuação cotidiana na administração pública, mormente no que diz respeito a balizar
juridicamente as decisões daqueles que vem exercendo cargo de gestor público.
Ordinariamente nos vemos norteados no exercício das atividades públicas pelo
princípio da legalidade, cujo corolário principal é que o administrador público
somente pode atuar conforme determina a lei2. Afirmar que o Princípio da Legalidade resume-se à literalidade e que sua observância no Direito Administrativo
é o único modal possível para a garantia de efetividade da sistematicidade do or2 Consoante Celso Antônio Bandeira de Mello, no seu Curso de Direito Administrativo (São Paulo: Ma-

lheiros, 26ª ed. 2009) o princípio da Legalidade é específico do Estado de Direito, é justamente aquele que o
qualifica e que lhe dá identidade própria, por isso é considerado basilar para o regime Jurídico-administrativo. Neste sentido, Flávia Bahia Martins (Direito Constitucional. Niterói: Impetus, 2ª ed. 2011) dispõe que
o Estado democrático de Direito (art. 1º, caput) repousa sob o signo da legalidade, exposto no dispositivo sob
comento em seu sentido material ou amplo. O princípio da legalidade, portanto, expressa a sujeição ou subordinação das pessoas, órgãos ou entidades às prescrições emanadas do Legislativo, Executivo e Judiciário.
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denamento jurídico é o mesmo que afirmar que o direito positivo só pode gerar
uma única resposta correta.
Segundo Matheus Carvalho (2017, p. 67) o administrador público somente
pode atuar conforme determinação da lei, amplamente considerada, abarcando
todas as formas legislativas. Para o autor, esta é a “garantia de que todos os conflitos sejam solucionados pela lei, não podendo o agente estatal praticar condutas
que considere devidas, sem que haja embasamento legal específico”, comungamos do mesmo pensamento, pelo menos a priori.
Nossa discussão, a bem da verdade, gira em torno de está o administrador
perdendo de vista a necessidade do desenvolvimento da análise crítica fundada
nas peculiaridades institucionais e organizações que sua atuação reclama. A nosso ver, não deveria o agente público confundir princípio da legalidade com princípio da literalidade, vez que este último afasta a interdisciplinariedade quando da
tomada de decisão. No setor público não há instrumental adequado para avaliar
as consequências das decisões do gestor público, quando de sua estrita interpretação das regras de direito público. A análise do Direito Administrativo se valendo
somente da hermenêutica degenera o setor público.
A partir desta constatação, trazemos para o Setor Público a abordagem
multidisciplinar da Análise Econômica do Direito (AED). Essa interação vem sendo
estudada em países com diferentes tradições tanto na área das Organizações e da
Economia, quanto no campo do Direito. A produção científica nacional nessa área
de Direito ainda é escassa – embora já seja possível perceber alguns avanços – daí,
salientar-se que o objetivo primordial do nosso trabalho é despertar (em algumas
nuances) e contribuir para o avanço na discussão das questões inter-relacionadas
ao setor público e os impactos que a Análise Econômica do Direito geram ou, pelo
menos deveriam gerar, quando da atuação do agente público.
Em Economic Analysis of Law Review, Ivo T. Gico Jr. (2010, p. 8) faz uma distinção que nos será muito importante ao longo de toda exposição, afirma o autor
o seguinte:
O direito é, de uma perspectiva mais objetiva, a arte de regular o comportamento humano. A economia, por sua vez, é a ciência que estuda como
o ser humano toma decisões e se comporta em um mundo de recursos
escassos e suas consequências. A Análise Econômica do Direito, portan-

Ainda na mesma linha, com a finalidade de diferenciar a aplicação deste princípio para os particulares
e para o poder público, a autora estabelece que para o particular, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de
fazer algo, senão em virtude de lei (aqui em sentido amplo ou material, referindo-se a qualquer espécie normativa), diante de sua autonomia de vontade, Já quanto ao administrador, deverá ser adotado o princípio da
legalidade em sentido estrito, pois só é possível fazer o que a lei autoriza ou determina.
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to, é o campo do conhecimento humano que tem por objetivo empregar
os variados ferramentais teóricos e empíricos econômicos e das ciências
afins para expandir a compreensão e o alcance do direito e aperfeiçoar
o desenvolvimento, a aplicação e a avaliação de normas jurídicas, principalmente com relação às suas consequências.

A área da Economia do Direito, cuja extensão estamos ampliando incluindo
o Direito Administrativo, é pouco desenvolvida no Brasil. O objetivo central dos
nossos estudos é apoiar e contribuir para o desenvolvimento da análise das relações entre Direito e Economia e seus impactos no Setor Público, encapando os temas considerados fundamentais e adequando a literatura existente à realidade da
prática ordinária da Administração Pública. O conteúdo deste esboço apresenta
material, que reputamos relevante, sobre a Análise Econômica do Direito (AED) e
seus reflexos no Setor Público, de modo a discutir a incorporação desta metodologia como instrumental para a atuação do operador do direito, enquanto balizador
dos agentes públicos.
A inter-relação entre as áreas de conhecimento do Direito e Economia é
quase óbvia, mas sua abordagem analítica tem sido estanque com prejuízo para
o entendimento de fenômenos multifacetados. O ensino de Economia no Direito e
deste nos cursos de Economia é fragmentado, de modo que não se tornam nada
estimulantes aos acadêmicos.
O arcabouço legal e os seus diversos instrumentais formam o conjunto que
fornecem os elementos necessários às tomadas de decisão dos agentes públicos,
definindo para estes, muitas vezes, até as estratégias para as ações, mas estes arranjos não apontam para a eficiência econômica que normalmente se observa na
iniciativa privada. Ademais, também não são ponderados os impactos econômicos
que repercutem em razão da estrita observância das questões legais.
Outra questão que também merece reflexão é a relação existente (ou não)
entre Políticas Públicas e Desenvolvimento sustentável, uma vez que aquela se
encontra na esfera jurídica e esta na área da Economia, demonstrando-se deste
modo que urge necessária a Análise Econômica do Direito na atuação do setor
Público.
Calha fiveleta, estabelecer que à própria Economia coube a definição de
Setor Público, haja vista que ao se efetivar a análise econômica de determinada
sociedade, a doutrina brasileira costuma apontar a existência de quatro setores
compondo a economia, detre os quais está o Primeiro setor ou Setor Público.
Para MATHEUS CARVALHO (2017, p. 721) o setor público, ou primeiro setor,
é composto pelos entes da Administração Pública Direta e Indireta, com a inten-
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ção de garantir o bem estar de toda a sociedade, sem qualquer espécie de finalidade lucrativa, praticando todos os seus atos, visando a garantir o bem estar de toda
a coletividade, e conclui o professor:
De fato, o Estado atua na prestação de serviços públicos ou de execução
de obras, ou, ainda, definindo restrições à atuação dos particulares, no
exercício do poder de polícia, como forma de adequar todas as condutas
ao interesse geral. Toda a atividade realizada pelo primeiro setor da economia é orientada no sentido de se garantirem melhores condições de
vida à população.

Estamos certos de que, nem de longe, nossos estudos abrem ou encerram
os horizontes das discussões sobre a temática, muito pelo contrário, este estudo não deve ser encarado se quer como um tópico na discussão, presta-se, tão
somente a instigar maiores discussões, trata-se apenas de um passo numa longa
caminhada.

2 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO
É no contexto do Realismo Jurídico norte-americano que surge a Análise Econômica do Direito, como resultado de uma reação ao juspositivismo, que
buscava, pela interdisciplinariedade, aproximar o direito da realidade social, percebendo “o mundo” de forma mais realista e pragmática. Corrobora com esta
perspectiva, a ocorrência da 2ª Grande Guerra e o holocausto que foram, diz-se,
legitimados pelo direito, razão pela qual grande parte da doutrina e dos historiadores do direito passaram a defender que o direito não pode ser desprovido de
um conteúdo moral, ou seja, de valores éticos que o limitem e guiem.
Para o professor Ivo T, Gico Jr (2010, p. 16) um dos maiores estudiosos da
Análise Econômica do Direito, no Brasil, esta metodologia oferece sua maior contribuição, do ponto de vista epistemológico jurídico, “à tomada racional de decisões”. Ensina o professor:
Se a avaliação da adequação de determinada norma está intimamente
ligada às suas reais consequências sobre a sociedade (consequencialismo), a juseconomia se apresenta como uma interessante alternativa
para esse tipo de investigação. Primeiro porque oferece um arcabouço
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teórico abrangente, claramente superior à intuição e ao senso comum,
capaz de iluminar questões em todas as searas jurídicas, inclusive em
áreas normalmente não associadas como suscetíveis a este tipo de análise. Segundo, porque é um método de análise robusto e suficiente para o
levantamento e teste de hipóteses sobre o impacto de uma determinada
norma (estrutura de incentivos) sobre o comportamento humano, o que
lhe atribui um caráter empírico ausente no paradigma jurídico atual. E
terceiro, porque é flexível o suficiente para adaptar-se a situações fáticas
específicas (adaptabilidade) e incorporar contribuições de outras searas
(inter e transdisciplinariedade), o que contribui para uma compreensão
mais holística do mundo e para o desenvolvimento de soluções mais eficazes para problemas sociais em um mundo complexo e não-ergódigo.

A Análise Econômica do Direito é o lançar mão de um instrumental empírico e analítico colocado a nossa disposição pela Economia, de modo particular
pela microeconomia ou, economia do bem-estar social, na tentativa de se compreender, explicar e prever as consequências fáticas do ordenamento jurídico, bem
como da lógica do próprio ordenamento jurídico.
A origem da discussão contemporânea acerca da AED encontra-se nos trabalhos pioneiros de Ronald Coase, Guido Calabresi e Trimarcchi, que apontaram
novos aspectos e questões para o tratamento da relação entre Direito e Economia.
Ronaldo Coase (1937), ganhador do Nobel de Economia em 1991, demonstrou como
a introdução de custos de transação na análise econômica determina as formas
organizacionais e as instituições do ambiente social; explicou que a inserção dos
custos de transação na Economia implica a importância do Direito na determinação de resultados econômicos.
Segundo o Teorema de Coase, em um mundo hipotético sem custos de tran3
sação , os agentes negociarão os direitos, independentemente da sua distribuição
inicial, de modo a chegar à sua alocação eficiente. Nesse mundo, as instituições
não exercem influência no desempenho econômico. Ocorre que, como asseverou
o autor, esse é o mundo da blackboard economics4. Ao criticar a análise econômica ortodoxa, Coase enfatizou que, no mundo real, os custos de transação são positivos e, ao contrário do que inferem os neoclássicos tradicionais, as instituições
legais impactam significativamente no comportamento dos agentes econômicos
(COASE, 2016), informação que mais adiante será relevante.

3 Pressuposto da Economia Neoclássica.
4 Numa tradução livre seria um “quadro negro da economia”, pressupondo um cenário desfavorável.
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Guido Calabresi (1970), da Universidade de Yale, por seu turno, demonstrou
a importância da análise de impactos econômicos da alocação de recursos para
a regulação da responsabilidade civil, seja em âmbito legislativo ou judicial. Sua
obra inseriu explicitamente a análise econômica em questões jurídicas, frisando
que para uma análise jurídica adequada é imprescindível o tratamento econômico das questões.
Trimarcchi tratou de ajustar ao direito continental europeu, especialmente
ao italiano, as regras desenvolvidas para o sistema do direito consuetudinário, demonstrando a possibilidade de, igualmente, no que concerne ao direito codificado,
adotarem-se critérios que induzam as pessoas a buscar eficiências alocativas.
Estes três autores lançaram as ideias vestibulares para a fundação do movimento Law and Economics, desenvolvido, posteriormente por outros diversos estudiosos, dentre eles Richard Posner, jurista norte-americano que, com sua obra
Economic Analysis of Law, de 1972, lançou as bases do programa de pesquisas
Law & Economics.
A Análise Econômica do Direito vem evoluindo em ritmo acelerado e, com
isso, verifica-se a existência de várias correntes de Law and Economics que adotam postulados metodológicos diversos para a explicação do nexo entre Direito
e Economia. Entre elas, a New Institututional Law and Economics, que preconiza
que o estudo do Direito deve integrar as normais formais ou informais abordadas
pela Economia.
Para arrematar este tópico, trazemos a colação a lição de Decio ZYLBERSZTAJN (2005, p. 3), da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade,
da Universidade de São Paulo, que ensina o seguinte: “a Análise Econômica do
Direito deve considerar o ambiente normativo no qual os agentes atuam, para não
correr riscos de chegar a conclusões equivocadas ou imprecisas, por desconsiderar os constrangimentos impostos pelo Direito ao comportamento dos agentes
econômicos”.

3 A METODOLOGIA DA AED APLICADA AO SETOR PÚBLICO
O professor Ivo T. Gico Jr. (2010, p. 14) pontua que no paradigma neo-constitucionalista, o consenso limita-se ao reconhecimento de que deve haver espaço
para escolhas além da regra legal, inexistindo acordo entre correntes e pensadores com relação à metodologia que deve ser aplicada na tomada de decisões.
Relevante nesta discussão é o papel político do Direito de que Ronald
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DWORKIN (2002, p. 315) pontuou o seguinte “(…) a instituição dos direitos é crucial,
pois representa a promessa da maioria às minorias de que sua dignidade e igualdade serão respeitadas. Quando as divisões entre grupos forem mais violentas, esse
gesto, se o direito de fato funcionar, deve ser o mais sincero possível.”
Sem sombra de dúvidas que a contribuição da Análise Econômica do Direito é fornecer ao Gestor público, um instrumental analítico adequado para avaliar
as consequências de suas decisões. O neo-constitucionalismo, inclusive apregoa
que deve haver espaços para escolhas além da regra legal, o que não há entre os
neoconstitucionalistas é um consenso acerca da metodologia que deve ser aplicada na tomada de decisão, questão que para nós dar-se-á por resolvida com a Análise Econômica do Direito. A sistematicidade do ordenamento jurídico não implica
afirmar que o direito positivo gera sempre uma única resposta correta.
Em que pese o Direito ser, de uma perspectiva mais objetiva, já o dissemos,
a arte de regular o comportamento humano, o Direito em si, não possui uma teoria sobre o comportamento humano, por esta razão, a Análise Econômica do Direito é mais útil, na medida em que oferece um instrumental teórico maduro que
auxilia a compreensão dos fatos sociais e, principalmente, como os agentes sociais
responderão a potenciais alterações em suas estruturas de incentivos.
O Direito Administrativo deve lançar mão de teorias que permitam a avaliação mais acurada das prováveis consequências de uma decisão ou política pública
dentro do contexto legal, político, social, econômico e institucional em que será
implementada. Em suma, necessária se faz uma teoria sobre o comportamento
humano5.

3.1. Os riscos dos solipsismos

Por óbvio que ao defender uma conduta que vá além do princípio de legalidade, não estamos necessariamente a defender solipsismos, ou tomada de decisões conforme a consciência6 do agente político (público). Muito pelo contrário,
queremos estabelecer critérios mais justos e coerentes para a implantação de políticas públicas, por exemplo.
5 Neste sentido é a tese de Ivo T. Gico Jr. in.: Metodologia e Epistemologia da Análise Economica do Direi-

to. In. Economic Analysis of Law Review. V. 1, nº 1, p. 7-33, Universidade Católica de Brasília - UCB, 2010
6 Aqui também nos alinhamos às críticas de Lênio Luiz Streck, que denuncia o subjetivismo em tempos
de virada linguística. Da leitura de sua Obra somos levados a várias decisões com as quais o autor procura desnudar o paradigma da consciência que entende que o direito é aquilo que o intérprete quer que
ele seja. Para encobrir essa filosofia da consciência, o autor diz que é utilizado o ativismo/protagonismo
do juiz, tanto nos tribunais quanto na própria doutrina, acobertando-se, assim, uma atitude subjetivista/
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A Teoria da Escolha Pública, fundada na utilização dos conceitos da economia de mercado aplicado à política e aos serviços públicos, que poderia ser um
exemplo da Análise Econômica do Direito sendo utilizada quando da tomada de
decisão pelo gestor público, se tornou ineficiente em razão do seu uso “romântico”, quase altruístico, sem um embasamento científico, ao contrário do que está
sendo proposto pela metodologia da AED.
Em vez de conceder uma margem ilimitada de discricionariedade para atuação do gestor público, a Análise Econômica do Direito estabelece – a partir de
um modal da Economia – critérios para a tomada de decisão, isso inviabilizaria
decisões “conforme a consciência” do administrador.
Em que pese nossa preocupação com valores, nossa maior preocupação
gira em torno com as reais consequências de determinadas decisões. Por certo
que não defendemos que se ignore as realidades sociais, tampouco que se elaborem justificativas teóricas e abstratas para a flexibilização da lei e sua compatibilização com princípios de conteúdo indeterminado, segundo um critério qualquer de justiça, que buscam legitimar decisões como racionais, aquelas que são
voluntaristas. O que se defende no presente trabalho, é o que Ivo T. Gico Jr. (2010,
p. 15) denunciou que vem sendo relegado “a segundo plano ou para outros ramos
do conhecimento humano com os quais o direito tradicionalmente não dialoga”,
o que seja: o desenvolvimento de instrumentos analíticos capazes de auxiliar o
gestor público a identificar, prever e mensurar as consequências de sua tomada
de decisão”.
Frise-se o que a Análise Econômica do Direito não é decidir conforme a
vontade do administrador, possibilitando discricionariedades e arbitrariedades,
tampouco a utilização exacerbada e sem controle dos princípios da Economia.
A Análise Econômica do Direito deve influenciar as decisões do administrador público a medida que, após verificar os impactos e efeitos sobre a distribuição
ou alocação dos recursos e os incentivos que influenciam o comportamento dos
agentes administrados, não comprometam a equação social que visa a própria
manutenção da Pólis¸ tampouco gerar idiossincrasias dentro do ordenamento jurídico que o desestabilize.
Não presta a Analise Econômica do Direito transformar o Ordenamento

discricionária dos juízes. Streck identifica na doutrina, mais precisamente em vários processualistas,
civilistas, constitucionalistas, do mesmo modo, uma tendência a estabelecer que o juiz deve julgar, em
determinado momento, segundo aquilo que ele sente, de acordo com sua consciência, aquilo que melhor
lhe aprouver. É esta justamente a crítica de Streck, a necessidade de se ter naquilo que o juiz acredita a
fonte da decisão judicial, ou seja, o que chama de solipsismo judicial. Para o presente trabalho, vamos nos
valer da analogia e substituir a figura do Juiz pela do administrador do Setor Público.
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Jurídico, nem mesmo fixar esta ou outrem política pública, muito pelo contrário,
serve a AED para auxiliar a escolha, a decisão, este “auxílio”, não é soberano, como
pode levar a crer nosso discurso, este auxílio é influenciador, não deve se quer ser
fundamento da decisão, frise-se, a AED é instrumento, é metodologia.
A AED possui relevância para possibilitar o entendimento mais profundo
da complexidade da realidade, permitindo o emprego de aparato metodológico
profícuo para a discussão crítica de temas de relevante interesse social. Conforme entende ZYLBERSZTAJN, 2005 (op. cit., p. 4), a importância do campo de conhecimento pode ser encontrada na análise de temas da realidade brasileira a partir
de ferramental interdisciplinar, de modo a conjugar conhecimentos científicos obtidos por esses ramos do saber.
A Análise Econômica do Direito é parte fundamental para o desenvolvimento teórico das combinações ensejadoras das decisões.

4 CONCLUSÃO
Nem de longe estamos diante de um trabalho conclusivo ou que levanta
tese, como podemos verificar tratou-se apenas de apresentar ideias, projetos.
Não foi a pretensão destas griz linhas, expor um tema tão rico e exigente de
modo pormenorizado, isso seria, sobretudo, de uma arrogância acadêmica sem
precedentes.
A proposta do presente trabalho foi tão exclusivamente enunciar que existe um ramo que se situa entre o Direito e a Economia, que possibilita ao Administrador público tomar decisões mais eficientes, sobre o ponto de vista dos resultados esperados quando do exercício de sua função. Por certo, esta temática será
muito mais oportuna quando da implantação de políticas públicas ou quando do
manuseio de uma legislação que “engessa” o setor público, vez que sua atuação
deve está sempre prevista em lei, e sabemos todos nós que o Direito, nunca será
capaz de prever todas as situações que reclamem a intervenção/autorizem a atuação do gestor público.
Que difícil missão possuem os dirigentes do poder executivo quando se
veem podados nas suas escolhas administrativas quando não há arcabouço normativo autorizados da solução do imbróglio.
Ninguém pode negar o fato da influencia que a Economia exerce sobre todos os ramos do conhecimento humano, com o direito não poderia ser diferente,
ao fazer isso, estaríamos cometendo o mesmo equivoco que juristas cometeram
durante muitos anos, ao negar a influencia da filosofia no Direito, sobretudo, após

188
LIANO LEVY ALMIR GONÇALVES VEIRA

9. A ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO E SEUS REFLEXOS NO SETOR PÚBLICO

a segunda grande guerra mundial.
Na busca por critérios operacionalizáveis de justiça e de como tomar uma
decisão jurídica racional, tornou-se comum na comunidade jurídica moderna a
busca de apoio teórico em filósofos que vêm tentando criar critérios ideais de se
chegar a proposições normativas racionais e justas, como a postura minimax por
detrás do véu da ignorância de John Rawls, a situação de discurso ideal de Jürgen
Habermas, os mandados de otimização de Robert Alexy ou o Juiz Hércules de Ronald Dworkin e sua decisão “correta”. Não será diferente doravante, e agora com a
contribuição da Análise Econômica do Direito. Juntar-se ao rol destes nomes tantos outros, a exemplo de Richard Posner, com sua enfática defesa da regulação do
mercado financeiro através de ações estatais, Douglas North, com sua economia
institucional, Oliver Williamson, com seus trabalhos sobre o custo das transações
e a sua Teoria da firma, que muito provavelmente serão citados quando suas teses
passarem a ser elementos que fundamentem as decisões dos administradores públicos. Pugnamos pelo dia em que não estarão apenas nos vade mecum os roteiros
para atuação do gestor público.

189
Administração pública em debate: estudos em homenagem Aos 10 anos da Fundação Sintaf

9. A ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO E SEUS REFLEXOS NO SETOR PÚBLICO

REFERÊNCIAS
CALABRESI, Guido. The costs of Accidentes – A Legal and economic analysis. Yale:
Yale University Press, 1970.
CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 4. ed. Salvador: JusPODIVM, 2017.
COASE, R. The nature of the firm. Economica, nº 4, 1937.
_______. A Firma, o Mercado e o Direito. Rio de Janeiro: Forense Universitária,
2016.
DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 315.
GICO Jr., Ivo T. Metodologia e Epistemologia da Análise Economica do Direito. Economic Analysis of Law Review. V. 1, nº 1, p. 7-33, Universidade Católica de Brasília
- UCB, 2010.
MARTINS, Flávia Bahia. Direito Constitucional. 2. Ed. Niterói: Impetus, 2011.
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 26. Ed. São
Paulo: Malheiros. 2009.
STRECK, Lênio Luiz. O que é isto – decido conforme minha consciência? Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010.
ZYLBERSZTAJN, Decio. SZTAJN, Rachel. Direito e Economia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

190
LIANO LEVY ALMIR GONÇALVES VEIRA

10. RETROCESSO NA SISTEMÁTICA DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: AS INFLUÊNCIAS DO JULGAMENTO, PELO STF, DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 593.849/mg, em confronto com as atividades das administrações tributárias

Retrocesso na Sistemática do
ICMS Substituição Tributária:
as Influências do Julgamento, pelo STF,
do Recurso Extraordinário nº 593.849/
MG, em Confronto com as Atividades
das Administrações Tributárias
Retrocess on ICMS Tax Substitution: the Impacts
of the STF Decision in the Extraordinary Appeal N°
593.849/MG in Confrontation with the Activities of
the Tax Administrations
Fernanda Mara de Oliveira Macedo Carneiro Pacobahyba¹
Germana Parente Neiva Belchior²
Resumo
Substituição tributária é definida como técnica utilizada pela Administração Tributária e pelos contribuintes que torna mais eficiente, transparente e justa socialmente, pelo fato de reduzir a sonegação, a arrecadação de impostos e de contribuições. No que concerne ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), de competência dos Estados e do Distrito Federal, e de caráter nacional, a substituição tributária já estava prevista
desde a redação originária do Código Tributário Nacional, e apontava ganhos in1 Auditora Fiscal Jurídica da Receita Estadual do Ceará. Doutoranda em Direito Tributário pela Pontifícia
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discutíveis, tanto para as empresas quanto para as fazendas públicas. A despeito
do julgamento da ADI nº 1.851, pelo STF, contudo, que estabeleceu os contornos
hermenêuticos constitucionais adequados para o instituto, a questão foi apreciada em sede de Recurso Extraordinário (nº 593.849/MG), pelo qual restou decidido
pelo Supremo que a redação do § 7º, art. 150, da CF/88, permitiria a restituição
dos valores pagos a mais a título de ICMS ST, quando se atestar que o fato gerador presumido ultrapassou o valor da operação realizada com o consumidor final.
Com efeito, longe de fortalecer o sistema tributário nacional, essa decisão traz
consequências sérias, sob o aspecto da Hermenêutica Constitucional e de afronta aos princípios da eficiência, da finalidade institucional das fazendas públicas e
da pragmática das operações, especialmente sob o viés econômico, esvaziando o
sentido da redação constitucional e trazendo sérios obstáculos à manutenência
do uso da substituição tributária pelos Estados e pelo Distrito Federal.
Palavras-chave: ICMS; Substituição tributária; Influências negativas do julgamento do RE nº 593.849/MG; Restituição; Administrações tributárias.
Abstract
Tax substitution is defined as a technique used by the Tax Administration and taxpayers, which makes it more efficient, more transparent and more socially just,
by reducing tax evasion, tax collection and contributions. Regarding the Tax on
Operations related to the Circulation of Goods and on Services of Interstate and
Intermunicipal Transportation and Communication Services (ICMS), which is a
competence of the States and of the Federal District, and of national character,
tax substitution was already foreseen since the original wording of the National
Tax Code, and presented undisputed gains for both companies and public farms.
However, despite the judgment of ADI No. 1,851, by STF, which established the
appropriate constitutional hermeneutical contours for the institute, the matter
was considered in an Extraordinary Appeal (No. 593,849), by which it was decided
by the Supreme Court that the wording of § 7th, art. 150 of CF / 88, would allow the
repayment of amounts paid in excess of ICMS ST, when it is established that the
presumed generating fact exceeded the value of the operation performed with
the final consumer. Thus, far from strengthening the national tax system, such
a decision has serious consequences, under the aspect of constitutional hermeneutics, of the institutional purpose of the Public Treasury and of the pragmatics
of operations, thus depleting the meaning of constitutional drafting and bringing
serious obstacles to the maintenance of the use of the tax substitution by the States and the Federal District.
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Keywords: ICMS; Tax substitution; Negative impacts of the judgment of Extraordinary Appeal No. 593.849/MG; Restitution; Tax administrations.

1 INTRODUÇÃO
A técnica da substituição tributária progressiva aplicável ao ICMS, que representa a possibilidade de atribuir a responsabilidade pela pagamento do imposto cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, a um terceiro, vinculado ao
fato gerador, enseja ganhos relevantes para a Administração Tributária e os contribuintes, na medida em que promove a segurança na arrecadação, a eficiência
da máquina estatal e realiza a justiça fiscal, pelo fato de que reduz as possibilidades de sonegação ao longo das cadeias de comercialização das mercadorias. Não
se pode olvidar, contudo, do fato de que tal técnica sempre foi alvo de severas
críticas da doutrina tributarista, dada a inversão de categorias da dogmática que
ela promove.
Ainda que de longeva e larga utilização, contudo, a substituição tributária
se adaptou largamente às ferramentas de tecnologia de informação, indispensáveis para que o Estado tribute na era da técnica e da tributação de massa. Assim,
tanto sob a circunstância de substituição tributária interestadual, instituída por
meio de convênio ou de protocolo celebrado no âmbito do Conselho Nacional de
Política Fazendária (CONFAZ), quanto na hipótese de substituição tributária interna, prevista pelos Estados e pelo DF em suas legislações, não se pode desprezar o
nível de eficientização e de controle gerados nas operações.
Ante a magnitude do instituto da subsituição tributária, bem como da sua
relevância na estruturação, notadamente para o ICMS, o Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da ADI nº 1.851, já reconhecera a constitucionalidade do chamado “fato gerador presumido”, sempre destacando o direito do contribuinte à
restituição, caso tal fato não se realize. Por conta desta decisão, os Estados de São
Paulo e Pernambuco interpuseram ações diretas de inconstitucionalidade contra
dispositivos de suas leis estaduais, as quais permitiam a restituição do ICMS ST
cobrado a mais, antecipadamente, caso o fato gerador presumido ocorresse em
dimensões menores do que as projetadas.
Nessa medida, tais ADIs foram apensadas ao RE nº 593.849/MG, cujo julgamento é objeto de análise deste artigo. Assim, é sob o enfoque do julgamento dessa questão permitindo a restituição do ICMS ST pago a maior, que se desdobrará
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esta análise, sempre se atentando para as consequências que esta reversão na
jurisprudência pode ter, tanto para as administrações tributárias, quanto para os
contribuintes.
Isso porque, antes de tudo, a interpretação jurídica não pode se desconectar do texto normativo, sob pena de a jurisprudência ultrapassar os limites do
texto legislado, o que caracteriza, no mínimo, um desvio de função por parte do
Poder Judiciário. Nesse mote, investigar-se-á se são apresentados, pelo Supremo
Tribunal Federal, argumentos consistentes para que uma hermenêutica desconectada do documento normativo venha a se sustentar, bem como motivos razoáveis para o desprestígio do princípio da eficiência.
Com efeito, é com base nesse misto de forças que se desenrolará a temática, a qual terá por vetores a interpretação do julgamento do RE nº 593.849/MG,
pelo STF, ante a finalidade institucional das fazendas públicas e de seus agentes.
Além disso, serão investigadas as possibilidades de controle de todas as cadeias de
circulação de mercadorias com suporte na utilização de ferramentas informatizadas adequadas e nas influências econômicas nestas operações praticadas pelos
contribuintes do ICMS.

2 A substituição tributária como técnica finalisticamente orientada à maior segurança na arrecadação, à eficiência da máquina
estatal e à promoção da justiça fiscal
Tributar na era da técnica (BRITTO, 2017) e na era da tributação de massa
é tarefa das mais difíceis. Não se pode olvidar a imensa gama de questões levadas à análise pelo Poder Judiciário e que em nada acompanham a dinâmica de
certeza e de simplicidade muitas vezes expressa no Código Tributário Nacional
(CTN). Longe de serem meras repartições públicas no seu sentido tradicional, as
administrações tributárias, dadas a complexidade normativa e o volume das transações econômicas, têm de avançar a passos largos para conseguir apoio nas inteligências artificiais, a fim de que se dê vazão ao volume de trabalho que a elas é
determinados institucionalmente3.
Como exemplo do avanço ocorrido nos últimos anos, e que expressa essa
3 Longe de querer entrar em questões que visam a questionar qual grupo de servidores é mais importan-

te dentro da Administração Pública, até porque não se comunga dessa ideia, que desborda do jurídico,
faz-se alusão, apenas, ao art. 37, inciso XVIII, da CF/88, que deixa patente a importância desse quadro
de servidores: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
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evolução nos instrumentos de controle no cumprimento das obrigações tributárias, ressalte-se a instituição da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), por meio do Ajuste
SINIEF nº 7, de 30 de setembro de 20054, o que representou um ganho incomensurável para a realização das operações de circulação de mercadorias, tornando
mais ágeis os processos adotados pelos contribuintes, que se limitam a inserir os
dados uma só vez, bem como para os fiscos, concedendo agilidade à fiscalização e
ao controle dessas operações. Após a NF-e, a virtualização de inúmeros documentos, bem como a possibilidade de escrituração fiscal digital, trouxe nova dinâmica
para as atividades econômico-fiscais.
Voltando-se ao que se denominou de “tributaçao de massa”, e para defender desde já este conceito, o Portal da NF-e já registrou, desde a data de sua instituição, a emissão de 18,317 bilhões de documentos virtuais, não se incluindo neste
número aqueles cancelados ou denegados5. Nesse ponto, a administração de um
sistema de arrecadação de tributos que conta com um volume desses de operações não pode se dar sem investimento maciço em ferramentas que facilitem o
cumprimento das obrigações tributárias pelos contribuintes, que sejam permissivos à utilização de sistemas informatizados e que propiciem mais segurança e
assertividade no controle e na fiscalização das empresas.
E dentre os instrumentos previstos constitucionalmente que conseguem
conciliar esses três requisitos tem destaque, sobremaneira, a substituição tributária. Este instituto, introduzido na Constituição Federal de 1988 pela Emenda
Constitucional nº 3, de 1993, na redação do § 7º do art. 150 (“A lei poderá atribuir a
sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente,
assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido”), representou uma medida que culminou com a
estruturação de um sistema de arrecadação mais moderno, enxuto, concentrado
em poucas cadeias, o que reduz significativamente a sonegação, promove a justiça fiscal e favorece o dinamismo tanto para os contribuintes quanto para as administrações tributárias.
Pode-se ter uma substituição tributária interestadual, cuja incidência do
ICMS-ST é disciplinada por meio de convênio ou protocolo celebrado no âmbito
do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) (BERGAMINI, 2015, p. 611),

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] XVIII - a administração fazendária e seus
servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais
setores administrativos, na forma da lei; [...]”.
4 Disponível em: https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2005/aj_007_05. Acesso em 29
jan. 2018.
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ou a chamada substituição tributária interna, estabelecida pelo próprio ente federado competente, nos termos de sua legislação especifica. Ainda mais, “[...] há
três possíveis formas de se implementar a substituição tributária: (i) substituição
tributária regressiva; (ii) substituição tributária concomitante; ou (iii) substituição
tributária progressiva”. (BERGAMINI, 2015, p. 611)6. Para os fins deste trabalho, os
limites da decisão no RE nº 593.849/MG abarcam tanto as substituições interestaduais quanto as internas e, em ambos os casos, apenas as hipóteses de substituição tributária progressiva ou “para frente”.
Conforme defendeu o ministro Eros Grau, em seu voto na ADI nº 2.777,
7. A substituição tributária é uma técnica de administração tributária que
instrumenta o eficiente controle do pagamento do tributo em segmentos
econômicos de difícil fiscalização, nos quais se manifesta grande margem
de sonegação fiscal [ADI 1.851, relator o Ministro Ilmar Galvão]. Técnica de
administração tributária expressamente prevista pela Constituição. (destacado) (STF, AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: ADI 2.777/
SP. Relator: Min Ricardo Lewandowski. DJe 143, publicado em 30/06/2017.
Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=13120781. Acesso em 29 jan. 2018)

Deve-se ressaltar apenas, que, historicamente, a substituição tributária não
representa modalidade de antecipação nova, pois ela já se encontrava na redação
originária do CTN, em seus artigos 58, § 2º, 128, inciso II, bem como fora alvo de
modificações com o Decreto-lei nº 406, de 1968, e Lei Complementar nº 44, de 1983.
Não se pode esquecer, ainda, que já constava também no Convênio ICM nº 66, de
1988, o qual foi introduzido em atenção ao § 8º do art. 34, da ADCT, na CF/887.
Distante, todavia, de representar um instrumento imune a qualquer crítica,
a técnica da substituição tributária sempre foi rechaçada por parcela respeitável
da doutrina8 por ferir aspectos dogmáticos importantes da Teoria Geral do Direito Tributário, especialmente ao determinar o pagamento de tributo sem que haja
“fato” ocorrido, o que afronta princípios básicos norteadores da moderna Ciência
6 Para Carrazza (2015, p. 388), contudo, só há que se falar em duas divisões relativas à substituição tri-

butária: “O instituto da substituição tributária subdivide-se em: a) substituição tributária para trás; e
b) substituição tributária para frente. Só a substituição tributária “para trás” pode prosperar no Brasil.
A outra (a substituição tributária ‘para frente’) – posto muito difundida, na prática – é inconstitucional,
porque agride valores que nossa Lei Maior encampou e que os interesses fazendários não podem atropelar” (destacado no original).
7 O Relator do RE nº 593.849/MG, ministro Edson Fachin, no início do ser voto, inclui um “Histórico jurisprudencial e normativo da substituição tributária progressiva”, no qual ficam evidenciados todos os
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do Direito.
Caso, entretanto, se tomar sob o viés da Economia, a substituição tributária, ao implicar em níveis maiores de eficiência na arrecadação, aproxima-se
do ideal a ser perseguido em todas as sociedades. Assim, na defesa de Gregory
Mankiw (2009, pp. 239-240),
Um sistema tributário será mais eficiente do que outro se levantar o
mesmo montante de recursos a um menor custo para os contribuintes9.
Quais são os custos dos impostos para os contribuintes? O mais óbvio é o
pagamento do próprio imposto. Essa transferência de dinheiro do contribuinte para o governo é uma característica inevitável de qualquer sistema tributário. No entanto, os impostos também trazem consigo dois outros custos que os sistemas tributários procuram evitar ou, pelo menos,
minimizar: · O peso morto que ocorre quando os impostos distorcem as
decisões que as pessoas tomam. · Os encargos administrativos suportados pelos contribuintes ao agirem de acordo com a legislação tributária.

Conforme defende Sérgio Gonini Benício (2010, p. 136),
a responsabilidade do substituto, nessa situação, abarca tributos que nem
sequer foram ainda gerados, em razão da não concretização dos fatos
imponíveis. Em outras palavras, a substituição tributária progressiva se
estrema das demais figuras subjetivas passivas em razão de o substituto
ter que recolher valores atinentes a toda a incidência tributária do ICMS,
ao longo da cadeia circulatória, não obstante ainda não tenham sequer
ocorrido os respectivos fatos geradores.
(...)
A presunção da ocorrência dos fatos geradores vindouros, assim, enseja
a adoção de mecanismos que buscam compelir o substituto a pagar, em
nome de terceiros colocados em etapa posterior na cadeia circulatória,
diplomas normativos que já dispuseram sobre a substituição tributária no Brasil (STF, RECURSO EXTRAORDINÁRIO: RE 593.849/MG. Relator: Min Edson Fachin. DJe 068, publicado em 05/04/2017. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=12692057. Acesso em 29
jan. 2018).
8 Em sua obra “ICMS” que se tornou um clássico, Roque Antonio Carrazza (2015) dedica todo o Capítulo
IV, intitulado “A manifesta inconstitucionalidade da substituição tributária ‘para frente’, no ICMS” a analisar a técnica da substituição tributária.
9 Como se entende que o custo da máquina estatal é suportado sempre pelos contribuintes, esse menor
custo a que Gregory Mankiw se refere implica uma diminuição do custo imediato do Estado para arrecadar os tributos de sua competência.
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impostos devidos por estes em virtude da (apenas) provável realização da
respectiva situação imponível.

Com o fito de atenuar as críticas ao modelo, a parte final do art. 150, § 7º, CF,
previu que ficasse “[...] assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia
paga, caso não se realize o fato gerador presumido”, isto é, assegurando-se que
se “fato” não houver, cabe ao fisco restituir a quantia paga antecipadamente. E
isto jamais foi obstaculizado pelos Fiscos, até porque a Lei Complementar nº 87, de
199610, em seu art. 10, já assegurava a restituição do imposto, caso o fato gerador
não se realizasse e, se o Fisco não se pronunciasse sobre tal pedido em noventa
dias, “[...] o contribuinte substituído poderá se creditar, em sua escrita fiscal, do
valor objeto do pedido, devidamente atualizado segundo os mesmos critérios aplicáveis ao tributo”. (Parte final, § 1º, art. 10, LC nº 87/96)
Por motivos já expostos, a constitucionalidade dessa técnica já foi questionada no Poder Judiciário, por pretextos distintos e em algumas ocasiões. Dentre
todas, cite-se a ADI nº 1.851, que tem por base o Convênio ICMS nº 13, de 1997, celebrado no âmbito do CONFAZ, e cuja ementa coaduna-se com o sentido do instituto
e define os contornos do “fato gerador presumido”:
TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CLÁUSULA SEGUNDA
DO CONVÊNIO 13/97 E §§ 6.º E 7.º DO ART. 498 DO DEC. N.º 35.245/91 (REDAÇÃO DO ART. 1.º DO DEC. N.º 37.406/98), DO ESTADO DE ALAGOAS.
ALEGADA OFENSA AO § 7.º DO ART. 150 DA CF (REDAÇÃO DA EC 3/93)
E AO DIREITO DE PETIÇÃO E DE ACESSO AO JUDICIÁRIO. Convênio que
objetivou prevenir guerra fiscal resultante de eventual concessão do benefício tributário representado pela restituição do ICMS cobrado a maior
quando a operação final for de valor inferior ao do fato gerador presumido. Irrelevante que não tenha sido subscrito por todos os Estados, se não
se cuida de concessão de benefício (LC 24/75, art. 2.º, INC. 2.º). Impossibilidade de exame, nesta ação, do decreto, que tem natureza regulamentar.
A EC n.º 03/93, ao introduzir no art. 150 da CF/88 o § 7.º, aperfeiçoou o instituto, já previsto em nosso sistema jurídico-tributário, ao delinear a figura
do fato gerador presumido e ao estabelecer a garantia de reembolso preferencial e imediato do tributo pago quando não verificado o mesmo fato
a final. A circunstância de ser presumido o fato gerador não constitui óbi-

10 Dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de

mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, e dá outras providências. (LEI KANDIR)
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ce à exigência antecipada do tributo, dado tratar-se de sistema instituído
pela própria Constituição, encontrando-se regulamentado por lei complementar que, para definir-lhe a base de cálculo, se valeu de critério de estimativa que a aproxima o mais possível da realidade. A lei complementar,
por igual, definiu o aspecto temporal do fato gerador presumido como
sendo a saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte substituto, não deixando margem para cogitar-se de momento diverso, no futuro, na conformidade, aliás, do previsto no art. 114 do CTN, que tem o fato
gerador da obrigação principal como a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. O fato gerador presumido, por isso
mesmo, não é provisório, mas definitivo, não dando ensejo a restituição ou
complementação do imposto pago, senão, no primeiro caso, na hipótese
de sua não-realização final. Admitir o contrário valeria por despojar-se
o instituto das vantagens que determinaram a sua concepção e adoção,
como a redução, a um só tempo, da máquina-fiscal e da evasão fiscal a
dimensões mínimas, propiciando, portanto, maior comodidade, economia,
eficiência e celeridade às atividades de tributação e arrecadação. Ação
conhecida apenas em parte e, nessa parte, julgada improcedente. (destacado) (STF, AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: ADI 1.851/AL.
Relator: Min Ilmar Galvão. DJ de 22/11/2002. Disponível em: http://redir.stf.
jus.br/paginadorpub/paginador. jsp?docTP=AC&docID=266781. Acesso
em 30 jan. 2018).

Além dessa ADI, outras duas (nºs 2.67511 e 2.77712), propostas pelos Chefes
dos Poderes Executivos dos Estados de Pernambuco e de São Paulo, respectivamente, seguiram-se, por conta do julgamento da ADI nº 1.851 e pelo fato de esses entes terem aprovado leis que previam a possibilidade de restituição do ICMS pago a
11 ADI nº 2.675/PE: Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. COMPATI-

BILIDADE DO INC. II DO ART. 19 DA LEI 11.408/1996 DO ESTADO DE PERNAMBUCO COM O § 7° DO
ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE AUTORIZA A RESTITUIÇÃO DE QUANTIA COBRADA
A MAIOR NAS HIPÓTESES DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE EM QUE A OPERAÇÃO
FINAL RESULTOU EM VALORES INFERIORES ÀQUELES UTILIZADOS PARA EFEITO DE INCIDÊNCIA
DO ICMS. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I – Com base no § 7° do art. 150 da Constituição Federal, é
constitucional exigir-se a restituição de quantia cobrada a maior, nas hipóteses de substituição tributária para frente em que a operação final resultou em valores inferiores àqueles utilizados para efeito de
incidência do ICMS. II – Constitucionalidade do inc. II do art. 19 da Lei 11.408/1996 do Estado de Pernambuco. III - Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (STF, AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: ADI 2.675/PE. Relator: Min Ricardo Lewandowski. DJe 143, publicado em 30/06/2017.
Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=13120658. Acesso
em 29 jan. 2018).
12 ADI nº 2.777/SP. Ementa: Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. COM-
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maior, nas operações sujeitas à substituição tributária. Tais ações foram julgadas
juntamente com o Recurso Extraordinário nº 593.849/MG, que ora se analisa, e
são desfavoráveis à manutenção da substituição tributária prevista na CF/88, por
afetar-lhe a finalidade para a qual foi instituída, como se verá seguir.

3 O julgamento do RE nº 593.849/MG, pelo STF, e seus reflexos
na estabilidade do Sistema Tributário Nacional e nas atividades
a serem desempenhadas pelas administrações tributárias
estaduais e do DF
Inicialmente, é de bom alvitre relembrar o fato de que o sistema jurídico
“[...] é formado pelo conjunto de normas que se relacionam segundo um princípio
unificador e estas normas estão dispostas numa estruturação hierárquica, disciplinada pela fundamentação ou derivação, tanto no aspecto material quanto no
formal” (OLIVEIRA, 2017, p. 8), o que se revela sobremaneira importante dado o
reconhecimento de que a jurisprudência conflui como importante instrumento
estruturador para a Hermenêutica Jurídica.
Com efeito, a estabilidade do sistema tributário brasileiro é garantida pela
racionalidade no reconhecimento de seus institutos mais importantes, o que, no
concernente à substituição tributária, foi tão bem observado no voto do ministro
Eros Grau, na ADI nº 2.777. Tal elaboração resume os efeitos nefastos do julgamento objeto desta análise (RE nº 593.849/MG, STF), fincado na premissa de que, a pretexto de interpretar preceitos constitucionais, não se pode (jamais) esvaziá-los:
Como a substituição tributária implica a atribuição, a sujeito passivo de

PATIBILIDADE DO INCISO II DO ART. 66-B DA LEI 6.374/1989 DO ESTADO DE SÃO PAULO (ACRESCENTADO PELA LEI ESTADUAL 9.176/1995) COM O § 7° DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE
AUTORIZA A RESTITUIÇÃO DE QUANTIA COBRADA A MAIOR NAS HIPÓTESES DE SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA PARA FRENTE EM QUE A OPERAÇÃO FINAL RESULTOU EM VALORES INFERIORES
ÀQUELES UTILIZADOS PARA EFEITO DE INCIDÊNCIA DO ICMS. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I –
Com base no § 7° do art. 150 da Constituição Federal, é constitucional exigir-se a restituição de quantia
cobrada a maior, nas hipóteses de substituição tributária para frente em que a operação final resultou
em valores inferiores àqueles utilizados para efeito de incidência do ICMS. II – Constitucionalidade do
inc. II do art. 66-B da Lei 6.374/1989 do Estado de São Paulo (acrescentado pela Lei estadual 9.176/1995).
III - Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (STF, AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: ADI 2.777/SP. Relator: Min Ricardo Lewandowski. DJe 143, publicado em 30/06/2017. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=13120781. Acesso em
29 jan. 2018).
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obrigação tributária, da condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente,
parece-me evidente ser de todo descabida tanto a complementação do
imposto pago antecipadamente caso se comprove que, na operação final
com mercadoria ou serviço, ficou configurada obrigação tributária de
valor superior à presumida, quanto a restituição do imposto pago antecipadamente caso se comprove que, na operação final com mercadoria
ou serviço, ficou configurada obrigação tributária de valor inferior à
presumida. 4. Isso é evidente. A substituição seria inútil, imprestável, para
nada serviria se na operação subseqüente àquela por ela alcançada [isto
é, alcançada pela substituição], se nesta operação viesse a ser praticada
seja a restituição, seja a complementação do tributo. Um autêntico non
sense. 5. Não obstante a minha convicção de que não se devem interpretar preceitos constitucionais de modo a torná-los vazios, ocos, vãos -- o
que me levaria prontamente a votar pela procedência da ação -- ainda
assim pedi vista dos autos. (...) No caso, contudo, confirmou-se a convicção, que sempre nutri, de que a antecipação do pagamento de imposto
ou contribuição no caso de substituição exclui qualquer restituição ou
complementação em operação subseqüente. Isso me parece tão óbvio que
opiniões em sentido adverso causam-me espanto. (...) 8. A admissão de que
eventual diferença entre base de cálculo presumida e base de cálculo real
ensejasse a restituição do imposto tornaria inútil, vazia de significado a
técnica fiscal. (...) A adotar-se a base de cálculo real para a quantificação
do tributo devido, a técnica não incidiria. O absurdo lógico parece evidente. (destacado) (STF, AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE:
ADI 2.777/SP. Relator: Min Ricardo Lewandowski. DJe 143, publicado em
30/06/2017. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.
jsp?docTP=TP&docID=13120781. Acesso em 29 jan. 2018)

A despeito, porém, desses e de outros argumentos, reiterados no RE nº
593.849/MG, o julgamento do STF dá azo à insegurança no sistema tributário nacional, notadamente no que diz respeito às regras do ICMS, porquanto fere quatro
premissas fundamentais:
(i) Sob o aspecto normativo-constitucional, na medida em que esvazia o
sentido do “fato gerador presumido”, criado pela EC nº 3, de 1993, e com um conteúdo que só ofertava a possibilidade para a restituição caso o fato gerador não
ocorresse. É até curiosa a elaboração do voto do minitro Luiz Roberto Barroso,
ao questionar: “O que pode acontecer? O fato gerador presumido pode não ocorrer, ou o fato gerador presumido pode ocorrer por um valor, por uma dimensão
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econômica inferior a que foi presumida”. Aqui, fica patente que a Corte optou por
atribuir o mesmo sentido para expressões diametralmente opostas: a título de interpretar a parte final do § 7º do art. 150, da CF, (caberá a restituição “caso não se
realize o fato gerador presumido”), o STF optou por entender que esse “não se
realize” possa ser entendido, também, como “se realize” o fato gerador , o que representa insustentável absurdo (ou non sense, conforme o ministro Eros Grau).
(ii) Sob o aspecto do valor da segurança do sistema tributário nacional, na
medida em que pode trazer traumas maiores para os contribuintes: se se admite
a restituição caso o fato gerador presumido tenha valor inferior ao inicialmente
previsto, por esta mesma fundamentação sobram argumentos para que o Fisco
tenha o dever de exigir a complementação de fato gerador presumido, cujo valor
foi superior àquele inicialmente calculado.
Com suporte na aceitação dos argumentos aduzidos no item (i), de que o
STF optou por entender que esse “não se realize” possa ser entendido, também,
como “se realize” o fato gerador, este aspecto abre ensanchas para duas possibilidades: que esse fato gerador presumido se realize maior do que o previsto, dando
azo à restituição (o que se encontra garantido pelo julgamento do RE nº 593.849/
MG), ou menor do que o previsto, ensejando a complementação (em uma interpretação contrario sensu da mesma decisão).
Assim, se antes deste julgamento, por força do disposto na ADI nº 1.851, e da
finalidade para a qual foi instituída a técnica da substituição tributária, não haveria a possibilidade dos fiscos cobrarem a complementação dos impostos, caso os
fatos geradores presumidos tenham bases de cálculo inferiores àquelas pagas por
substituição tributária, agora, existem razões relevantes para pensar em sentido
contrário. E isso se torna ainda mais ressaltado diante da assunção de que “[...]
a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional”. (Parágrafo único, art. 142, CTN).
(iii) Sob o aspecto normativo-finalístico da Fazenda Pública14, a decisão cria
uma anomalia que fere o próprio sentido da institucionalização dos fiscos. Assim,
de órgãos incumbidos da tributação, arrecadação e fiscalização de ICMS, pela primeira vez as administrações tributárias desempenharão as funções de arrecadar
e de devolver tributos consideradas sob o mesmo grau de importância. Isso parece ser aspecto de menor importância pois se pode afirmar que a restituição já
é atividade costumeira dos fiscos. Isso é uma verdade. As restituições, contudo,
dão-se em volume infinitamente inferior ao volume arrecadado, o que demonstra

14 No sentido admitido pelo CTN: “ Art. 209. A expressão ‘Fazenda Pública’, quando empregada nesta Lei

sem qualificação, abrange a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.
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que que a sociedade atribuiu a esses órgãos a competência para arrecadar, e não
para devolver dinheiro.
Em virtude, entretanto, da ampla utilização, pelos fiscos estaduais e do DF,
da técnica da substituição tributária, inclusive sob a modalidade “interna”, o volume de operações é absolutamente elevado, o que confirma a necessidade de especialistas para fiscalizarem a arredacação, e outros tantos, especificamente, apreciando os casos de restituição (ou de complementação do tributo, se for o caso).
E esse empeço se soma à próxima premissa afetada: (iv) como a atividade
de apreciação da restiuição do ICMS deve ser exercida com o mesmo rigor pelas
autoridades administrativas, as operações hão se ser observadas na individualidade dos seus itens, e acompanhadas em todas as fases, até a venda para o consumidor final, o que fora exatamente o imenso trabalho tornado eficiente com a
substituição tributária.
Aqui se volta ao non sense a que se reporta o ministro Eros Grau: para que
desenvolvam mecanismos que permitam esse acompanhamento, gerando um retrabalho na apreciação de infindáveis processos de restituição ou de constituição
de complementação do crédito tributário, melhor é se retornar à dinâmica do
ICMS dos anos de 1950 (pois o CTN é dos anos de 1960 e já trazia a possibilidade de
substituição tributária), com o complicador do agigantamento das operações de
circulação de mercadorias. Um desatado absurdo!
Cientes de que nem sempre aquele que se debruça sobre um texto normativo, com o fito de construir interpretações jurídicas adequadas, consegue prever as consequências da sua interpretação, parte-se para o oferecimento de um
exemplo, que, como aduz Paulo de Barros Carvalho (2013), sempre foi uma ferramenta para facilitar a compreensão. Tal caso está baseado na substituição tributária interna para as operações com medicamentos, no Estado do Ceará.
Imagine-se que um determinado contribuinte que desenvolva a atividade
de atacado de medicamentos adquira 100 (cem) cartelas de paracetamol da empresa A, sediada na Zona Franca de Manaus, no valor de R$ 100,00, em 01/02/2018.
Em 05/02/2018, adquire as mesmas cem cartelas, agora da empresa B (que dispunha de menor preço), sediada no Estado de São Paulo, no valor de R$ 90,00. Já em
15/02/2018, adquire 200 cartelas da empresa C, sediada no Estado de Pernambuco, no valor de R$ 160,00.
Em todos os casos, ele recolheu o ICMS ST quando da entrada desses produtos no Estado do Ceará, com um agregado de 33,05% e deduzido o crédito destacado na NF-e, a depender do Estado de origem. Assim, as dificuldades para a
arredacação do ICMS ST para o Estado, nestes casos, se dão apenas na identificação do produto com a respectiva alíquota aplicável, realizando-se facilmente a
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fórmula de cálculo do imposto devido. A seguir, esse mesmo contribuinte vende
essas mercadorias para cinco varejos (farmácias), que os negocia com consumidores finais. No confronto do “percurso” que cada um desses itens seguiu em cada
um dos estabelecimentos, e voltando-se às etapas anteriores, é que se justifica a
restituição ora autorizada pelo STF.
Desde a edição, contudo, do RE nº 593.849/MG, como o Fisco pode ser instado a restituir valores relativos ao ICMS ST (ou mesmo exigir a complementação
do tributo inicialmente pago), ele terá de desenvolver ferramentas que façam o
controle de individualizado das operações de entrada e de saída dos contribuintes, por item, inclusive atentando a que se consiga visualizar, dentro de um mesmo
item do estoque, se a restituição pode ser cabível para os itens adquiridos da empresa A ou B, e não da C, no exemplo há pouco oferecido.
Voltando-se ao caso exposto, se em cada uma das farmácias fossem vendidas cartelas de paracetamol por preços distintos, além da possibilidade de valores diferentes dentro do mesmo estabelecimento, como calcular, item a item,
os valores devidos a título de restituição? Como a autoridade fazendária, ante a
infinidade de operações diversas e da imensa quantidade de itens diversificados
transacionados, pode ter certeza de que aquela restituição é devida? Tal só pode
se dar, obviamente, com suporte em um investimento ainda maior na arrecadação dos tributos, o que influencia no custo do sistema tributário, diminuindo-lhe
a eficiência.
O exemplo exposto cingiu-se a um só medicamento. Imagine-se todo esse
controle nos milhares de itens mercanciados todos os dias, na totalidade dos estabelecimentos atacadistas e varejistas do setor de medicamentos15! É curioso observar que a falta de conhecimento da pragmática da incidência dos tributos leva
a posicionamentos que expõem essa fragilidade do julgador, comprometendo a lógica da sua fundamentação, e criando situações difíceis (até mesmo, impossíveis),
de operacionalizar.
Efetivamente, pois, para um tributo cuja complexidade já é indiscutível, não
se pode simplesmente tentar solucionar o problema negando a complexidade16
15 Não se pode olvidar de que toda essa complexidade influencia de modo decisivo nos próprios con-

tribuintes. Se antes eles apresentavam maior uniformidade na composição de seus preços, dado que o
crédito tributário os igualava e possuíam valor certo e traduzível logo no início da cadeia de circulação,
a partir de agora, ante a competição que buscará restituir mínimos valores, que podem configurar vantagem competitiva para a empresa, as ferramentas de acompanhamento de seus preços, bem como dos
preços dos seus concorrentes, serão ainda mais agressivas. E isso não se fará sem expressivos custos
para as organizações.
16 Interessante observar, ainda no voto do ministro Luís Roberto Barroso, que o mesmo pretende rotular
essa a questão da substituição tributária como um caso simples, e desconsiderando as complexidades
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ou invocando construções que em nada resolvem o problema das administrações
tributárias ou dos contribuintes. Melhor seria não ter subvertido a ordem estabelecida pela ADI nº 1.851. Já, contudo, que esta foi renegada, só resta aos fiscos
aprimorar os instrumentos de controle e fiscalização, o que tem um custo para a
sociedade, a fim de alcançar o mesmo objetivo que se tem desde os anos de 1960.
Assim, sobra configurada a afronta ao princípio da eficiência, um valor dos mais
caros em sociedades democráticas.

4 Conclusão
Como se viu, a substituição tributária representa uma técnica que facilita o controle, arrecadação e fiscalização do ICMS, e que se encontra prevista no
ordenamento desde a redação originária do CTN. Nesse ponto, com a atribuição
da responsabilidade pelo pagamento do imposto cujo fato gerador deva ocorrer
posteriormente, a um terceiro, vinculado ao fato gerador, revela-se como medida
que traz eficiência à máquina pública, trazendo segurança para os contribuintes e
estabilidade nas operações de circulação de mercadorias.
Ainda que tenham existido diversas mudanças nos deveres instrumentais,
notadamente com a instituição da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), tais deveres já se
inseriram na dinâmica da substituição tributária, propiciando ainda mais ferramentas para a fazendas públicas.
A despeito disso, parcela importante da doutrina sempre defendeu a inconstitucionalidade da técnica da ST, marcadamente por criar a figura do “fato gerador
presumido”, pelo qual se instituem os parâmetros de tributação a serem empregados em cada uma das operações, a depender das mercadorias envolvidas.
Por conta do julgamento da ADI nº 1.851, entretanto, sedimenta-se o entendimento da continuidade da substituição tributária, prefigurando-se como indiscutível o direito à restituição do ICMS, caso o fato gerador presumido não ocorrer.
Após tal decisão, no entanto, as ADIs nº 2.675 e 2.777, bem como o RE nº 593.849/

do Direito Tributário: “O Direito Tributário, às vezes, é tratado, Ministro Fux, como um culto esotérico
apenas para os iniciados. Eu, no entanto, entendo que todo problema pode ser enunciado de uma forma
simples; às vezes, a solução é complexa. O Ministro Gilmar gosta de citar uma passagem do exMinistro Pedro Malan de que ‘para todo problema complexo, existe uma solução simples e errada’. A solução
pode ser complexa, mas o problema tem que ser enunciado de uma forma simples. Assim, eu gostaria
de enunciá-lo de uma forma bem simples”. Assim, se o STF entendeu ter dado uma solução simples para
esta matéria, tem-se que chegar a um novo acordo sobre o conteúdo semântico do termo “simplicidade”.
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MG, movimentaram novamente a Corte brasileira e animando nova discussão
acerca da substituição tributária.
Nessa medida, este ensaio investigou as consequências do julgamento do
RE nº 593.849/MG, mormente sob o enfoque da possibilidade de manutenção do
arquétipo institucional da substituição tributária, bem como os seus efeitos para
as administrações tributárias, tanto sob o ângulo do cumprimento de suas atividades preponderantes, quanto sob o enfoque pragmático. Tais consequências estão
relacionadas à mudança de entendimento por parte do STF relativamente à restituição dos valores pagos a título de ICMS ST, caso se constate que o fato gerador
presumido foi mensurado maior do que o efetivamente ocorrido.
De efeito, conclui o artigo na ideia de que o julgamento do RE nº 593.849/
MG, (i) sob o aspecto normativo-constitucional, esvazia o sentido do “fato gerador
presumido” e toda a elaboração legislativa havida inicialmente, especialmente em
desprestígio ao princípio da eficiência; (ii) sob o aspecto do valor da segurança do
sistema tributário nacional, compromete a certeza de que os contribuintes não
possam ser intimados à complementação de fato gerador presumido cujo valor
foi superior àquele inicialmente calculado; (iii) sob o aspecto normativo-finalístico da Fazenda Pública17, a decisão cria uma anomalia que fere o próprio sentido
da institucionalização dos fiscos, por conta de estabelecer um foco expressivo na
atividade de restituir valores, e não significativamente arrecadá-los; e, por fim, (iv)
torna mais complexa a dinâmica do ICMS, forçando um nível de controle de todas
as transações, ainda que o contribuinte não venha a solicitar restituição de ICMS
ST de de suas operações, que pode comprometer o nível de eficiência já alcançado até aqui.

17 No sentido admitido pelo CTN: “ Art. 209. A expressão ‘Fazenda Pública’, quando empregada nesta Lei

sem qualificação, abrange a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.

206
FERNANDA MARA DE OLIVEIRA MACEDO CARNEIRO PACOBAHYBA E GERMANA PARENTE NEIVA BELCHIOR

10. RETROCESSO NA SISTEMÁTICA DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: AS INFLUÊNCIAS DO JULGAMENTO, PELO STF, DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 593.849/mg, em confronto com as atividades das administrações tributárias

REFERÊNCIAS
BENÍCIO, Sérgio Gonini. Apontamentos teóricos e práticos sobre a substituição
tributária. São Paulo: Saraiva, 2010.
BERGAMINI, Adolpho. ICMS: análise de legislação, manifestações de administrações tributárias, jurisprudência administrativa e judicial de temas de gestão tributária. São Paulo: FISCOSoft Editora, 2015.
CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. São Paulo: Malheiros, 2015.
CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário, linguagem e método. São Paulo:
Noeses, 2013.
MANKIW, Gregory. Introdução à Economia. Tradução de Allan Vidigal Hastings e
Elisete Paes e Lima. São Paulo: Cengage Learning, 2009.
OLIVEIRA, André Felix Ricotta de. Manual da não cumulatividade do ICMS. São
Paulo: Noeses, 2017.
STF, AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: ADI 2.675/PE. Relator: Min Ricardo Lewandowski. DJe 143, publicado em 30/06/2017. Disponível em: http://redir.
stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=13120658. Acesso em 29
jan. 2018.
STF, AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: ADI 2.777/SP. Relator: Min Ricardo Lewandowski. DJe 143, publicado em 30/06/2017. Disponível em: http://redir.
stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=13120781. Acesso em 29
jan. 2018.
STF, AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: ADI 1.851/AL. Relator: Min Ilmar Galvão. DJ de 22/11/2002. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub /
paginador. jsp?docTP=AC&docID=266781. Acesso em 30 jan. 2018.
STF, RECURSO EXTRAORDINÁRIO: RE 593.849/MG. Relator: Min Edson Fachin.
DJe 065, publicado em 31/03/2017. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub /paginador.jsp?docTP=TP&docID=12692057. Acesso em 30 jan. 2018.

207
Administração pública em debate: estudos em homenagem Aos 10 anos da Fundação Sintaf

11. GESTÃO PÚBLICA COM FOCO NA GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA: UM ESTUDO DE CASO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE

Gestão pública com
foco na gestão fiscal
e tributária:
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município de Horizonte-CE

Public management focusing on fiscal and tax
management: a case study in the municipality of
Horizonte-CE
Marcus Vinicius Veras Machado¹
Liduina Maria Pinheiro da Silva ²
Thicia Stela Lima Sampaio ³
Resumo
A crise político-econômica no Brasil, fortemente instalada a partir de 2014, criou
um ambiente de descrença por parte da população brasileira, e perante outros
países acerca da credibilidade das instituições públicas, mas principalmente, sobre a capacidade dos detentores da gestão pública, fiscal e tributária do país de
conduzirem ações que visem atender a responsabilidade fiscal com eficiência e
eficácia, permitindo a realização de políticas públicas mediante o bom uso dos recursos públicos arrecadados. Nesse cenário justifica-se a necessidade de que os
agentes públicos se atualizassem sobre o modelo de administração gerencial, implantando-a e demonstrando-a através da implantação ações de gestão pública,
fiscal e tributária. Dessa forma, o objetivo deste artigo é identificar e elencar as
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ações de gestão fiscal e Tributária implantadas no ano de 2017 pela Secretaria
de Finanças do Município de Horizonte-CE. A fim de alcançar esse objetivo, realizou-se um estudo de caso no município em questão, com a revisão bibliográfica
acerca da receita pública, das fontes da receita própria do município de Horizonte
no estado do Ceará, e da Gestão Pública, com foco na Gestão Fiscal e Tributária,
além da analise documental da legislação municipal pertinente, e da abordagem
qualitativa dos dados sobre a arrecadação da receita própria do município nos
anos de 2013 a 2017. Foi possível identificar que no ano de 2017 os agentes públicos,
à frente da Secretária de Finanças de Horizonte, implantaram diversas ações de
gestão fiscal as quais devem ter seus impactos no curto, médio e longo prazo.
Palavras-chave: Receita Pública; Gestão Fiscal e Tributária; Arrecadação.
ABSTRACT
The political economic crisis in Brazil, strongly installed after 2014, created an atmosphere of disbelief on the Brazilian population side and other countries about
the credibility of public institutions, but mainly about the capacity of the holders
of public management, fiscal and taxation of the country to conduct actions in
order to meet fiscal responsibility with efficiency and effectiveness, allowing the
realization of public policies, through the good use of public resources collected.
This scenario justifies the need for public agents to update themselves on the managerial administration model, implementing and demonstrating it through the
implementation of public, fiscal and tax management actions. Thus, the main purpose of this article is to identify and list the fiscal and tax management actions implemented in 2017 by the Finance Department of the Municipality of Horizonte in
the state of Ceará. In order to achieve this objective, a case study was carried out
in the municipality in question, with a bibliographical review of public revenue,
sources of own revenue of the municipality of Horizonte in the state of Ceará, and
Public Management, focusing on Tax and Tax Administration, as well as the documentary analysis of the pertinent municipal legislation, and the qualitative approach of the data on the collection of the municipality's own revenue in the years of
2013 to 2017. It was possible to identify that in the year 2017 the public agents, ahead of the Secretary of Finance of Horizonte, implemented several actions of fiscal
management that should have their impacts in the short, medium and long term.
Keywords: Recipe; Fiscal and Tax Management; Collection.
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1 Introdução
Por volta da década de 30 o modelo de administração pública existente e
utilizado no Brasil passou a ser repensado, o que gerou iniciativas que inovassem
na forma de administrar e gerir o patrimônio e os recursos públicos, nascendo
assim o modelo de administração gerencial, e segundo Chiavenato (2006, p. 129)
“[...] existem ainda hoje duas formas de administração pública relevantes: a Administração Pública Burocrática e a Administração Pública Gerencial.”
Desde então a Administração Burocrática vem cedendo espaço para a administração gerencial, a qual vem se firmando nas instituições públicas e ganhando adeptos entre os agentes públicos que passaram emanar atos e ações condizentes com esse novo modelo de administrar e gerir a coisa pública.
Diferentemente da Administração Burocrática, a Administração Gerencial
tem estreita relação com a eficiência e eficácia das ações dos agentes público na
prestação dos diversos serviços públicos à população, enquanto aquela tem como
maior característica o formalismo, controle de processos. Destaca-se que a Administração Gerencial se relaciona mais com a estrutura institucional e de métodos,
já a gestão pública se relaciona com os agentes públicos na execução das atribuições e competências de seus cargos.
No Brasil, desde 2013, a responsabilidade dos gestores públicos no uso do
patrimônio e dos recursos públicos foi posta em xeque, devido à exposição de várias tomadas de decisões marcadas pela corrupção e amplamente divulgada em
todos as formas de mídia através dos desdobramentos da Operação Lava-Jato, iniciada em março de 2014.
Essas tomadas de decisões causando prejuízos monetários significativos,
acarretando numa crise político-econômica marcada pela perca de credibilidade
da população e investidores - internos e externos – na capacidade dos agentes
públicos de conduzirem o país com responsabilidade Fiscal.
Nesse cenário o tema Gestão Pública ganha força no cenário nacional, mediante a necessidade de recuperar a boa condução das políticas econômicas do
país e reconquistar a credibilidade da população e investidores.
Considerando que o tema Gestão Pública, ainda é recente, e vem gradativamente sendo aplicado nas diferentes esferas da Administração Pública – Federal, Estadual e Municipal - sendo a esfera municipal a mais próxima do cidadão, e
a que historicamente mais carece de apoio, por estar pulverizada em mais de 5
(cinco) mil municípios no Brasil, sendo que 184 destes estão inseridos no Estado do
Ceará, faz-se necessário a realização de estudos que acompanhem e cataloguem
as ações de gestão fiscal a fim de motivar mais agentes públicos sobre os benefí-
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cios da gestão pública. Principalmente nas ações de gestão fiscal e tributária na
esfera municipal, elencado experiências realizadas, para criar futuramente uma
base referencial de ações de gestão pública, fiscal e tributária direcionadas para
os municípios.
Nesse sentido foi escolhido o Município de Horizonte no Estado do Ceará
para a realização de estudo de caso em sua Secretária de Finanças, no qual foram
realizadas pesquisas bibliográficas e documental sobre a receita pública e a gestão pública, com foco na gestão fiscal e tributária.
Também foi realizada a análise dos dados da arrecadação da Receita Própria dos anos de 2013 a 2017 tratados sob a abordagem qualitativa, objetivando
identificar e elencar as ações de gestão Fiscal e tributária no âmbito da SEFIN de
Horizonte-CE em 2017.

2 Receita pública e gestão tributária
As políticas públicas, definidas pelo programa de Governo, são aplicadas
mediante uso de recursos públicos arrecadados pelos órgãos competentes que
constituem a Receita Pública, a qual segundo Araújo, Inaldo e Arruda, Daniel
(2006, p.92):
Receita pública engloba todo e qualquer recolhimento de recursos feito
aos cofres públicos, realizado sob a forma de numerário e de outros bens
representativos de valores, que o governo tem o direito de arrecadar em
virtude da Constituição, de leis, contratos ou quaisquer outros títulos de
que derivem direitos a favor do Estado.

Esses ingressos aos cofres públicos são inicialmente classificados em Orçamentária e Extra-Orçamentária, sendo que as receitas Orçamentárias “[...] pertencem ao Estado, transitam pelo patrimônio do Poder Público, aumentam-lhe o
saldo financeiro, e, via de regra, por força do Princípio Orçamentário da Universalidade, estão previstas na Lei Orçamentária Anual – LOA” (BRASIL, 2010, p. 43),
e as receitas Extra-Orçamentárias “São recursos financeiros de caráter temporário, não se incorporam ao patrimônio público e não integram a Lei Orçamentária
Anual” (BRASIL, 2010, p. 42).
Diante dessa distinção o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP (2017, p. 36) considera somente a receita Orçamentária como a receita
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pública em si (strictu senso), pois são os recursos oriundos da receita orçamentária que podem ser utilizados nas ações de políticas públicas previstas no plano de
governo aprovado pelas casas Legislativas.
Conforme a Lei 4.320/64 a receita orçamentária é formada por 2 (duas) categorias econômicas de receitas: as receitas correntes, e as receitas de capital.
De acordo com o MCASP (2017, p. 39 e 40) as receitas correntes decorrem dos
ingressos ocorridos durante o exercício financeiro para custear os programas e
as ações de governo, não resultando em aumento do patrimônio público, e se subdividem em: Receita Tributária, Receita de Contribuições, Receita Patrimonial, Receita Agropecuária, Receita Industrial, Receita de Serviços; Transferências Correntes e outras Receitas Correntes.
Já as receitas de capital são, conforme o MCASP (2017, p. 39 e 40), ocorridos
durante o exercício financeiro para custear os programas e as ações de governo,
porém resultam no aumento do patrimônio público, e se subdividem em: Operações de Crédito, Alienação de bens, Amortização de Empréstimos, Transferências
de Capital e Outras Receitas de Capital.
Os ingressos de recursos para a Administração Pública passam por estágios denominados Estágios da Receita os quais são conforme Andrade (2017, p. 71):
a Previsão, o Lançamento, a Arrecadação e o Recolhimento.
O estágio da Previsão da receita define-se pelos estudos e análises realizadas que
identificam à estimativa de receita pública para o período de execução do Orçamento Público.
No estágio do Lançamento ocorre a identificação individualizada do contribuinte que deve valores ao ente público, formalizando o crédito tributário. De
acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público
- NBC T 16.5 definidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC (2012, p.22)
esse estágio da receita pública passou a ter registro obrigatório na contabilidade
pública. O Lançamento pode ser de 3 (três) tipos:
• Direto ou de ofício: quando é de iniciativa unilateral da autoridade administrativa competente, exemplo: lançamento do IPTU
• Por Declaração: quando o contribuinte do tributo fornece dados necessários a autoridade administrativa competente a qual analisa as informações prestadas, e posteriormente efetiva o crédito Tributário devido pelo contribuinte,
exemplo: lançamento do ITBI.
• Por Homologação: Conforme o Art. 150 da Lei Complementar Nº 5.172 de
1966, ocorre quando a autoridade administrativa homologa o crédito tributário
pago antecipadamente pelo contribuinte - antes da autoridade administrativa analisar as informações acerca do crédito tributário - exemplo: lançamento do ISSQN.
A Arrecadação configura a entrega de fato do valor devido (pagamento)
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pelo contribuinte à repartição ou agente arrecadador. Através do pagamento da
guia o valor é devidamente registrado e disponibilizado para uso do ente público competente, no caso dos Municípios e conforme §3º do Art. 164 da CF/88 essa
disponibilidade ocorre por meio de instituições financeiras oficiais. Acerca do recolhimento Andrade (2017, p. 72) ressalta que o estágio de arrecadação e recolhimento da receita podem se confundir quando o município recebe seus próprios
recursos por não possuir agencias bancárias.
O Recolhimento é o estágio no qual as repartições públicas ou agentes
arrecadadores encaminham os valores por elas arrecadados a Conta Única do
Tesouro Nacional a fim de atender ao Art. 56 da Lei Nº 4.320/64 do Princípio da
Unidade de Caixa. Atualmente esse recolhimento é processado pela baixa do tributo pago através das guias bancárias emitidas pela instituição pública ou agente arrecadador.

2.1 Fontes da receita pública do município de Horizonte-CE

As fontes de Receita do Município de Horizonte-CE a serem abordadas neste artigo compõem dois subgrupos das Receitas Correntes: as receitas Tributárias e as
outras Receitas Correntes. A Receita Tributária é composta, conforme o MCASP
(2017, p.43), pelas espécies de tributos definidas no artigo 5º da Lei nº 5.172/66: “Os
tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria”.
Conforme a Constituição Federal do Brasil de 1988 em seu art. 156 é de
competência dos municípios instituírem impostos sobre a propriedade territorial
e urbana, imposto sobre a transmissão inter vivos de bens imóveis e serviços de
qualquer natureza desde que não compreendidos no inciso II do art. 155 da CF/88.
Dessa forma acerca das fontes de receitas do Município de Horizonte-CE com o
devido amparo Constitucional:
• O Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana - IPTU:
A Lei 5.172 de 1966 em seu Art. 32 preconiza: “[...] tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.” No
Município de Horizonte conforme os artigos 18 e 19 da LC 07/2017 às alíquotas aplicáveis variam de 0,20% até 1% de acordo com a categoria do imóvel e de alíquota
progressiva de 1,5, até 4% para terrenos ou não edificados ou não utilizados ou
subutilizados.
• O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN:
Conforme a Lei Complementar Nº 116 de 2003 em seu artigo primeiro: “O
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e
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do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da
lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do
prestador.” Em Horizonte as alíquotas aplicáveis do ISSQN estão dispostas na Tabela A, B e C do Anexo II da LC 07/2017 e variam de 3% à 5%, aplicável às empresas,
e 25 até 204 UFIRCE devidos anualmente pelos profissionais autônomos de acordo
com seu grau de instrução, e de 17 UFIRCE por profissional, devidos mensalmente,
quando o contribuinte for uma Sociedade de Profissionais.
• Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis inter vivos - ITBI:
No Município de Horizonte conforme os artigos 47 da LC 07/2017 aplicam-se duas alíquotas: de 0,05% e de 2%. Seu lançamento é prioritariamente por Declaração, mas pode ser feito de Ofício em ação de fiscalização conforme o Art. 48
da LC 07/2017.
• Taxas:
Segundo o MCASP (2017, p. 44) taxas são ingressos ocorridos dentro do
exercício financeiro oriundas do poder de política da administração Pública. Conforme o Artigo 111 da Lei Complementar 007 de 2017 que instituiu o Código Tributário Municipal, no município de Horizonte-Ce são arrecadadas as seguintes
taxas: de licença para localização e funcionamento; de licença para execução de
obras, concessão de "habite-se", averbação, arruamentos, loteamentos e desmembramentos para funcionamento em horário especial; de licença e controle operacional dos transportes automotores municipais; de inspeção sanitária; de ocupação de áreas, em vias e logradouros públicos; de veiculação de publicidade; e de
expediente.
Além das fontes de receita elencadas no Art. 156 da CF/88, também são fontes de receita própria do Município e objeto de análise deste artigo: a Dívida Ativa,
as multas e juros que compõem a o subgrupo Outras Receitas Correntes.
• Dívida Ativa:
Conforme o MCASP (2017, p. 313) a dívida ativa é composta pelos créditos
tributários e não tributários a favor do ente público, devidos pelos contribuintes e
não pagos dentro do prazo estabelecido em lei.
• Multa e Juros:
A aplicação de multa constitui sanção fiscal pecuniária devida pelo contribuinte a favor do ente público pelo não pagamento da obrigação principal ou acessória. A multa não se confunde com os juros, conforme Coêlho (1992) o juros é a
parcela que recompõe monetariamente o patrimônio lesado, dessa a multa tem
caráter punitivo e os juros garantem a correção monetária do valor não pago.
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2.2 Gestão pública com foco na gestão fiscal e tributária

A ideia de Gestão Pública tem origem no modelo de Administração gerencial, que no Brasil teve, conforme Chiavenato (2006, p. 124), 5 (cinco) grande marcos: o 1º em 1936 com a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público – DASP, o 2º em 1967 com o Decreto-Lei nº 200, o 3º em meados de 1970 com
a criação da Secretaria da modernização – SEMOR, o 4º no início dos anos 1980
com a criação do Ministério da Desburocratização e do Programa Nacional de
Desburocratização – PRND, e o 5º em 1994 advindo do discurso de reforma administrativa durantes as campanhas presidenciais.
Nesse momento faz-se importante diferenciar a Administração da Gestão.
Segundo Hachem (2011 apud Silveira e Castro 2011, p.76):
Administrar, no sentido clássico, seria uma atividade caracterizada pelo
exercício de autoridade em uma estrutura organizativa hierarquicamente, [...] consistente em um conjunto de atos mecânicos exclusivamente
técnicos, desligados de uma dimensão política [...]. Gestionar, por sua vez,
consubstanciaria atividade diversa, [...] em outras palavras poderia ser
explicada como a forma de atuação próxima do mundo da política, pautada pela definição prévia de objetivos, na autonomia para a tomada de
decisões, na liberdade para a resolução dos problemas e na maior possibilidade de escolha entre diversas alternativas.

Para Santos (2006) a gestão pública faz referencia às funções da gerência
pública dos negócios do governo, ou seja, a gestão pública se realiza através das
ações dos agentes públicos com atribuições de gerencia no âmbito da administração pública.
Dessa forma a Gestão Pública está a cargo dos agentes públicos com atribuições de direção, assessoramento e chefia, e maior relação com o aspecto político, pois esses possuem competência funcional para realizar atos gestão.
Conforme o inciso V do Art. 37 da CF/88 as atribuições de Direção, assessoramento e chefia devem ser desempenhadas pelos detentores de Cargos de Confiança - quando se trata de pessoa fora do quadro de servidores efetivos - ou de
Funções de Confiança - quando se trata de um servidor efetivo.
Nesse momento destaca-se que o termo gestão pública é utilizado na literatura em sentido amplo, e os termos Gestão Fiscal e Gestão Tributária são utilizados em strictu senso de acordo com o objeto passível de gestão.
A gestão pública mantém estreita relação com os princípios da eficiência e
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eficácia, preconizado no art. 37 da CF/88 por meio da Emenda Constitucional nª 19
de 1998, e o inciso 3º do art. 74 da CF/88, o qual estabelece que os entes públicos,
dos 3 (três) poderes, devem observar os princípios da eficiência e eficácia nos seus
atos de gestão pública:
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e
entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos
públicos por entidades de direito privado; (BRASIL, 1988, grifo nosso)

De acordo com Torres (2004, p.175, grifo nosso) eficiência e eficácia não se
confundem, e as diferencia:
Eficácia: basicamente, a preocupação maior que o conceito revela se
relaciona simplesmente com o atingimento dos objetivos desejados por
determinada ação estatal, pouco se importando com os meios e mecanismos utilizados para atingir tais objetivos. Eficiência: aqui, mais importante
que o simples alcance dos objetivos estabelecidos é deixar explícito como
esses foram conseguidos. [...] ou seja, é preciso buscar os meios mais econômicos e viáveis, [...] ou seja, fazer o melhor com menores custos, gastando com inteligência os recursos pagos pelo contribuinte.

Corroborando o exposto no inciso 3º do art. 74 da CF/88, Andrade (2017,
p. 47) afirma que “[...] orçamento é a função primordial da gestão pública de estimar receitas e fixar despesas.”, sendo que para sua elaboração faz-se necessário
um prévio planejamento, que na esfera pública advém dos instrumentos: Plano
Plurianual – PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, e do Orçamento
Anual – LOA.
No tocante ao conteúdo do orçamento o art. 11 da Lei Nº 101 de 2000 – LRF
estabelece que: “Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão
fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação”, evidenciando a importância dos
estágios da Previsão e da Arrecadação da Receita Pública nas ações de Gestão
Fiscal e Tributária.
Conforme da LRF em seu §1º do art. 1, responsabilidade na gestão fiscal advém do devido planejamento e transparência das ações dos agentes públicos, os
quais são ferramentas capazes de prevenir e corrigir desvios que venham a afetar o equilíbrio das contas públicas.
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O controle Interno deve, conforme art. 74 da CF/88, ser mantido por cada
um dos poderes da Administração Publica a fim de avaliar o cumprimento do PPA,
das metas e programas de governos estabelecidos, dos resultados alcançados pela
gestão dos recursos financeiros e patrimoniais pela ótica da eficiência e eficácia.
O Controle externo das contas públicas é exercido, conforme art. 81 da Lei
nº 4.320/64, pelo Poder Legislativo com o auxilio dos tribunais de Contas, terá por
objetivo verificar probidade da administração e cumprimento da LOA. No estado
do Ceará o auxilio ao Poder legislativo é fornecido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE que recente absorveu as atribuições do Tribunal de Contas
dos Municípios do Ceará – TCM extinto em 2017.
O elencado referencial teórico teve como foco dar base de conhecimento e
contextualização para identificar e elencar as ações de Gestão Fiscal e Tributária
em 2017 no âmbito da SEFIN de Horizonte-CE.

3 Metodologia
O presente artigo foi estruturado na forma de um estudo de caso na Secretária de Finanças do município de Horizonte, no estado do Ceará, pois conforme
Fonseca (2002, p. 33):
Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade bem definida como um programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa, ou uma unidade social. Visa conhecer em profundidade o como e o porquê de uma determinada situação que se supõe ser
única em muitos aspectos.

O município de Horizonte sujeito de estudo deste artigo tem, segundo dados do site do IBGE (2013), uma população de 60 mil habitantes, os quais ocupam
uma área de 160 Km², composta por 4 distritos, e esta a 40Km da capital do estado, Fortaleza. A SEFIN de Horizonte-CE possui, no ano de 2017, uma equipe de
21 servidores, sendo que destes: 17 são servidores efetivos e 4 ocupam cargos
comissionados.
Como técnica de pesquisa foi utilizada a pesquisa bibliográfica abrangendo os temas relevantes para o entendimento do estudo de caso, corroborando o
entendimento de Baruffi (2004, p.59) “A pesquisa bibliográfica é aquela pesquisa
que procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas em
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documentos”. Nesse sentido, fez-se uso do estudo da Legislação acerca da Receita
Pública sua classificação, identificação da sua composição e dos seus estágios, especificando as fontes de receita do Município analisado, além de abordar aspectos
acerca da gestão pública em sua especificidade fiscal e tributária.
Além da pesquisa bibliográfica foi realizada a pesquisa documental, que
conforme esclarece Gil (2010, p.30) “A pesquisa documental vale-se de toda sorte
de documentos, elaborados com finalidades diversas, tais como assentamento, autorização, comunicação etc.”
Nessa fase foram analisados os atos normativos de iniciativa da SEFIN de
Horizonte, Decretos, Instruções Normativas, Leis Complementares, Cartilha sobre tributos municipais elaborado pela SEFIN para seus contribuintes, quadro
demonstrativo de atividades planejadas e executadas para o ano de 2017, acesso
ao registro da entrevista com o Secretário de Finanças à época para um canal
de rádio local.
A fim de enriquecer o entendimento do contexto ao qual a SEFIN de Horizonte executou suas ações de gestão fiscal e tributária, utilizou-se de amostra de
dados composta pelos dados sobre a arrecadação das receitas próprias do município no período de 2013 a 2017, as quais foram obtidas através dos dados disponibilizados no site da SEFIN de Horizonte (http://sefin.horizonte.ce.gov.br/).
Sobre esses dados foi aplicada a abordagem qualitativa, a qual “[...] envolve
o estudo do uso e a coleta de uma variedade de materiais empíricos – estudo de
casos; experiência pessoal; introspecção; história de vida; entrevista; artefatos;
textos [...]” (DENZIN; LINCOLN. et al. 2006, p. 17)
O presente artigo também utilizou-se da técnica de entrevista em profundidade na qual Guerra (2014, p. 24) “o entrevistado é convidado a falar livremente sobre o tema e o entrevistador pode fazer perguntas para alcançar a maior
profundidade possível nas respostas”, e teve como entrevistado o Secretário de
Finanças de Horizonte-CE em exercício no ano de 2017.

4 Apresentação e análise de dados
Conforme a análise dos dados disponibilizados no site da SEFIN de Horizonte-CE, a receita pública municipal é composta por 4 (quatro) fontes, uma delas
sendo a receita tributária. A receita própria do município é composta por 6 (seis)
itens: IPTU, ISSQN, ITBI, Taxas, Dívida Ativa, Multa e Juros. Conforme Gráfico 1, no
período de 2013 a 2017 o ISSQN pode-se evidenciar a média de participação de

218
MARCUS VINICIUS VERA MACHADO, LIDUINA MARIA PINHEIRO DA SILVA E THICIA STELA LIMA SAMPAIO

11. GESTÃO PÚBLICA COM FOCO NA GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA: UM ESTUDO DE CASO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE

cada um desses itens no período de 2013 a 2017.
GRÁFICO 1 - Média da participação dos itens que compõem a Receita
Própria do Município de Horizonte-CE

Fonte: Elaborado pelos autores (2018)

Comparando a arrecadação da receita própria do Município no ano de
2013 com o arrecado no ano de 2017 evidenciou-se um incremento de 41%.
De 2013 a 2015 a arrecadação própria do município cresceu ano a ano, e
somente em 2016 observou-se uma queda nessa arrecadação, na qual de 2015
para 2016 foi da ordem de menos 2 %, e de 2015 para 2017 de menos 14 %, sendo
o ano de 2015, dentro do período de 2013 à 2017, o ano no qual o município teve a
maior arrecadação de receita própria.
GRÁFICO 2 - Evolução da Receita Própria do Município de Horizonte-CE

Fonte: Elaborado pelos autores (2018)
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4.1 Ações de Gestão Fiscal e Tributária implantadas pela SEFIN de
Horizonte-CE em 2017

Conforme Paula e Pires (2017, p. 132) ao final de 2014 e início de 2015 o país
entra no ápice de uma econômica. O período identificado por Paula e Pires (2017)
coincide com as divulgações dos esquemas de corrupção revelados na Operação
Lava-Jato, com a reeleição e destituição de Dilma Rousseff da presidência do país,
dando lugar ao até então vice-presidente Michael Temmer de concluir o mandato
presidencial de 2014-2018.
Esse cenário causou retração da economia nacional nos anos de 2015, 2016
e de 2017, conforme demonstraram os indicadores econômicos divulgados periodicamente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE divulgados
em seu site (https://www.ibge.gov.br/) destacando-se: queda do Produto Interno
Bruto (PIB)4; aumento da taxa de desocupados5, além do aumento da Taxa Selic6
e da cotação do Dólar7 conforme séries históricas divulgadas no site do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (http://www.ipeadata.gov.br/). Conforme Receita
Federal do Brasil - RFB também divulgou no seu Relatório do Resultado da Arrecadação no qual demonstra a queda na arrecadação da receita pública nacional nos
anos de 2014, 2015 e 2016 (BRASIL, 2017, p.48).
Esses dados econômicos somados a instabilidade política culminaram em
uma crise de credibilidade interna e externa, causando o rebaixamento da nota
de confiabilidade do país por agências internacionais de classificação de risco de
pagamento – agências: Moody´s, Standart & Poors e Ficth Ratings, conforme noticiado por Jaworski (2017) em reportagem ao site de notícias G1 – Globo em 12 de
janeiro de 2018.
Associando esse contexto político-econômico com os dados quantitativos
acerca da arrecadação da receita tributária do município, viu-se a necessidade de
realizar ações que de gestão tributária capazes de dar conhecimento e know-how
a nova equipe à frente da administração da SEFIN de Horizonte para a elaboração
e aplicação de ações de Gestão Tributária condizentes com os desafios advindos
do cenário econômico nacional que impactam na economia municipal e na credibilidade dos horizontinos para com seus governantes.

4PIB: https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/economicas/contas-nacionais/2087-np-contas-na-

cionais-trimestrais/9300-contas-nacionais-trimestrais.html?&t=series-historicas
5 Taxa de desocupação: https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/trabalho/9180-pesquisa-mensal-de-emprego.html?&t=series-historicas
6 Taxa Selic: http://www.ipeadata.gov.br/exibeserie.aspx?serid=38402;
7 Cotação do Dólar: http://ipeadata.gov.br/ExibeSerie.aspx?serid=38389
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A obtenção desse conhecimento veio através de reuniões, em caráter individual, do secretário de finanças e sua equipe com os servidores, com a equipe do
setor de cadastro de obras, reuniões com os gestores dos cartórios de notas do
município, reuniões com os gerentes de bancos (públicos e privados) que atuam
no Município acerca de aplicações em previdência e visitação às SEFIN´s de outros municípios a fim de conhecer experiências e ações adotadas por essas Secretarias, além de cursos de capacitação para os Servidores da SEFIN de Horizonte.
		
4.1.1 Reestruturação Administrativa e Criação da
Auditoria Fiscal

Além dessas ações iniciais da nova equipe de gestores, em 2017, a SEFIN de
Horizonte passou por uma reestruturação administrativa – Lei nº 1.169/2017 – visando dar mais tecnicidade e melhor atendimento ao público, pois o organograma
anterior passou por uma forte alteração de atribuições, foram criadas: 3 (três) novas Assessorias ligadas diretamente ao Secretário, 2 (duas) novas Coordenadorias
e 2 (dois) novos Núcleos, e extinção de uma Diretoria.
Essa nova estrutura foi pensada para conferir maior especialidade aos setores da SEFIN de Horizonte. Na nova estrutura destaca-se a criação da Coordenadoria de Auditoria Fiscal e seus dois Núcleos: Núcleo de Avaliação e Fiscalização e
Núcleo de Educação Fiscal. Com a Coordenadoria de Auditoria Fiscal passou-se a
conferir uma maior credibilidade, confiabilidade e segurança às ações praticadas
pelos agentes públicos que atuam em nome da SEFIN de Horizonte.
Com a criação da Auditoria Fiscal a SEFIN de Horizonte passou a realizar
a devida fiscalização dos contribuintes, a qual não era efetivamente realizada por
não existir um setor responsável pelo desempenho desta principalmente nos contribuintes do ISSQN, imposto que respondeu por 64% da composição da receita
própria do Município conforme o Gráfico 1.
		4.1.2 Educação fiscal

O site da SEFIN passou a ser um dos maiores canais de divulgação do Programa Municipal de Educação Fiscal (PMEF) instituído pelo Decreto 21 de 09 de
mai. de 2017 a cargo do Núcleo de Educação Fiscal, que visa fomentar conhecimento aos contribuintes e a população em geral, principalmente aos futuros contribuintes do Município através de ações nas 45 escolas públicas.
O PMEF já realizou e prevê novas ações de cidadania, conscientização e
educação fiscal, a fim de levar entendimento sobre a adimplência fiscal para que a
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Administração Municipal tenha recursos para realizar políticas públicas e ações
de justiça social. Visando motivar a participação dos horizontinos ao PMEF foi lançado o Prêmio de Educação Fiscal realizado junto às escolas de Horizonte, o qual
teve na sua primeira edição 94 trabalhos inscritos e premiou em 01 de dezembro
de 2017, 29 alunos, 12 professores em 6 modalidades. Também houve a criação
do programa de rádio “SEFIN no ar para o contribuinte” com transmissão mensal
e de uma Cartilha dos tributos municipais, elaborada na didática de perguntas e
respostas para retirada dúvidas através do aprendizado objetivo sobre o tema.
O site da SEFIN disponibiliza o acesso da população às próximas ações do
PMEF, os áudios gravados do programa de rádio, e do formato digital da cartilha,
além de acesso às Receitas e as Despesas do Município, e de Gráficos sobre demais
fontes de receitas do Município.
		

4.1.3 Execução fiscal e protesto de certidões da dívida ativa

Conforme Gráfico 1, a Dívida Ativa e a arrecadação de Multas e Juros participa, em média no período de 2013 a 2017, com 9% da receita própria arrecada pelo
Município. Conforme o Gráfico 3 a arrecadação da Dívida Ativa e das Multas e
Juros tiveram relevante crescimento quando se compara o ano de 2013 com o ano
de 2017, evidenciando respectivamente um incremento de 149% e 225%, indicando
que o contribuinte horizontino mostrou-se sensível as ações de cobrança realizada pela SEFIN de Horizonte, revelando ser uma fonte potencial de incremento na
arrecadação.
GRÁFICO 3 - Evolução da Arrecadação da Dívida Ativa e de
Multa e Juros do em Horizonte-CE

Fonte: Elaborado pelos autores (2018)

O Decreto nº 31, de 26 de julho de 2017 trouxe uma inovação na condução
dos ajuizamentos da Execução Fiscal, além de instituir o protesto de Certidão de
Dívida Ativa como forma de cobrança de créditos tributários. As inovações trazidas pelo Dec. 21/2017 visam facilitar os meios de cobrança da Dívida Ativa e dar
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celeridade, pois criaram uma faixa de isenção da cobrança judicial e extrajudicial
de valores abaixo de 25 UFIRCE8.
Outro benefício dessa legislação é que desafoga a Procuradoria Geral do
Município (PGM), pois desobriga o envio das solicitações de Execução Fiscal à
PGM cujos valores sejam inferiores a 1.268 UFIRCE. O decreto ainda instituiu um
novo sistema de cobrança da Dívida Ativa, no qual conta com a participação dos
cartórios de Notas do Município, os quais passarão a receber a Certidão de Dívida
Ativa (CDA), e realizarão a cobrança do débito do contribuinte.
		

4.1.4 Alterações no código tributário do município

A Lei Completar nº 07, de 2017 de 02 de out. de 2017 instituiu o novo Código
Tributário do Município e normatizou uma série de mudanças na cobrança do
IPTU visando melhor adequação do valor cobrado ao contribuinte, e o aumento
da arrecadação. A primeira alteração foi a atualização da Planta Genérica de Valores de Terrenos (PGVT) após estudo contratado em 2016. Dessa forma o valor
do imposto a ser arrecadado se eleva mesmo com a manutenção da alíquota do
IPTU. A alteração da PGVT e não a alíquota gera maior justiça social que o aumento direto da alíquota do imposto, o qual atingiria sem distinção os horizontinos.
A fim de evitar perca de arrecadação a LC 07/2017 normatiza desconto no
valor a pagar do IPTU. Para usufruir desses benefícios o contribuinte os solicita,
mediante requerimento comprovando cumprir as exigências da lei. Os descontos
no valor a pagar do IPTU podem ser cumulativos. Além dessas inovações, a LC
07/2017 acrescentou 5 (cinco) novos incisos dispondo sobre contribuintes com direito a isenção do IPTU, mais uma ação de justiça fiscal implantada.
Dentre as inovações destacam-se os dois novos parâmetros de avaliação
dos imóveis: Padrão de construção e área construída; e Caracterização do terreno. Esses dois novos parâmetros conferem caracterização mais adequada e
fidedigna a avaliação do imóvel, a qual passa a ser realizada por uma Comissão
para Avaliação para fins de ITBI e não mais por um único servidor como era à
prática anterior.
A LC 07/2017 também trouxe a possibilidades de valores pagos de ITBI, os
quais não tiverem a contrapartida da assinatura do contrato da transação imobiliária, de serem restituídos totalmente ou em parte ao contribuinte desde que se o
fato se enquadre em uma das 5 (cinco) hipóteses de restituição elencadas na Lei.
8 UFIRCE: Unidade Fiscal de Referencia do Ceará. Atualmente o valor de 1 UFIRCE é de R$ 3,93123 con-

forme a instrução normativa 79 da sefaz de 12 de dez. de 2017, publicada no diário oficial em 13 de dez.
de 2017.
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A LC 07/2017 recepcionou os programas de habitação popular quando passou a
prever a isenção do ITBI das unidades habitacionais oriundas do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) gerido pela Caixa Econômica Federal (CEF) e seus
substitutos para famílias com renda mensal igual ou inferior a 3 (três) salários
mínimos.
Ressalta-se que ao longo de 2013 a 2017 a arrecadação do IPTU no município cresceu 213%, e representa em média 4% da composição da Receita Tributária
do Município (Gráfico 1). Já o ITBI no período de 2015 a 2017 participou com 14% da
receita tributária do Município (Gráfico 1) e apresentou de 2013 a 2017 um crescimento de 26%. Esses dados que serão úteis para analisar os efeitos e impactos da
aplicação do LC 07/2017 na arrecadação municipal.
		4.1.5 Lei do desempenho fiscal
A Lei Municipal Nº 1.175 de 16 de maio de 2017 instituiu a Gratificação de
Desempenho Fiscal (GDF), que beneficia os agentes da SEFIN, Secretária de Saúde, Secretária de Obras, Serviços e Urbanismo. A GDF usa como base o alcance
de meta com incremento real na arrecadação da Receita Municipal. A parcela do
incremento real a ser rateada entre os beneficiários da GDF pode ser de 30% - 1ª
hipótese: se a arrecadação for menor que a estabelecida para o ano, mas maior
que a arrecadação do período anterior – ou de 35% - 2ª hipótese: se a arrecadação
for maior que a meta estabelecida para o ano.
Caso nenhuma das hipóteses de incremento seja atingida não haverá
parcela a ser rateada, e por consequência não haverá pagamento de GDF aos
servidores. Dessa forma o servidor motiva-se a desempenhar melhor suas atividades o que poderá melhorar a arrecadação municipal de forma que, pelo
menos, o montante apurado ao final do ano em curso seja maior que a arrecadação do ano anterior.
		

4.1.6 Outras ações de gestão fiscal e tributária

A Gestão Fiscal e Tributária do município de Horizonte-CE contou ainda,
conforme entrevista com o Secretário de Finanças do Município, com as constantes na Tabela 1.
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TABELA 1 - Outras ações de gestão fiscal e tributária implantadas
em 2017 em Horizonte-CE

Fonte: Elaborado pelos autores (2018)

Percebe-se que a SEFIN de Horizonte-CE implantou diversas ações de gestão fiscal e tributária no ano de 2017, além das ações que foram mais aprofundadas neste artigo. Esse fato demonstra a preocupação dos atuais gestores, à frente
da Secretária, de modernizar e atualizar a estrutura administrativa do Município,
atuando em diversos seguimentos, promovendo a devida preparação para os ajustes da arrecadação esperados para o ano de 2018.

5 CONCLUSÃO
O ano de 2017 para a SEFIN de Horizonte-CE foi marcado por pelas inúmeras ações e gestão Fiscal e Tributária implantadas mediante planejamento prévio
dos agentes à frente da direção, assessoramento e chefia da Secretária. Tais ações
foram tomadas visando à melhoria da arrecadação das receitas próprias do município. O atingimento dessas ações, sejam esses positivos ou não, devem vir a
impactar nas futuras Previsões e Arrecadação da Receita própria do Município
e, consequentemente, na disponibilidade dos recursos capazes de financiar a execução dos programas e o alcance das metas e das prioridades estabelecidas pela
Administração do município.
Pôde-se perceber que as ações planejadas e implantadas pela SEFIN de Horizonte-CE foram estruturadas em diversas frentes de trabalho amparadas por:
alteração do Código Tributário Municipal; a Reestruturação da SEFIN - cujas atuais mudanças atendem melhor ao modelo de modelo de Administração Pública
Gerencial; a valorização do servidor municipal competente para arrecadar recursos para o erário municipal - com a instituição da GDF; e da Coordenadoria de
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Auditoria Fiscal; a realização de parcerias entre a SEFIN de Horizonte-CE e outras
secretarias de municípios vizinhos, além de cooperação de informações com a
SEFAZ e RFB; a capacitação dos seus servidores com a promoção de cursos pertinentes ao ambiente que atuam; a preocupação com o fomento de conhecimento
sobre as fontes de receita do município mediante o PMEF, o qual tem foco nos potenciais futuros contribuintes do Município; a preocupação na disponibilização de
conhecimento aos horizontinos através da Cartilha dos tributos Municipais e dos
áudios do Programa de Rádio “SEFIN no ar para o contribuinte”, ambos acessíveis
pelo site da Secretaria.
Dessa forma pode-se concluir que o presente artigo atingiu seu objetivo,
pois foi possível identificar e elencar as ações de Gestão Pública no ano de 2017
na SEFIN de Horizonte-CE, das quais esperam-se resultados no curto, médio e
longo prazo.
Sugere-se que as ações identificadas e elencadas sejam acompanhadas ao
longo do ano de 2018. Através desse acompanhamento poderá ser evidenciado
os impactos das ações implantadas, principalmente nos dados de arrecadação do
Município. Também poderá ser demonstrado se as ações atingiram o resultado
esperado – eficácia, servindo também como auxílio para os gestores da SEFIN de
Horizonte nas suas tomadas de decisão sobre os possíveis ajustes e melhorias,
continuidade ou não - eficiência, nas ações anteriormente implantadas, além de
motivar novas ações de gestão fiscal e tributária para o ano subsequente aos seus
efeitos, no caso 2019.
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The “Governmentality” of Cooperation: a study
in the information technology sector in a
perspective of Foucault’s analysis.
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Resumo
Os Arranjos produtivos e Inovativos Locais (APILs) têm se tornado úteis para a
compreensão da economia local e o desenvolvimento de regiões, sendo as Câmaras Setoriais uma das vias de acesso à implementação de uma política pública sistêmica de apoio e manutenção desse tipo de rede. A partir da analítica foucaultiana, propôs-se uma coleta e uma análise pormenorizada sobre os laços formados
no setor de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) de um Estado do Nordeste brasileiro, sendo o objeto de estudo: os mecanismos governamentais nas
relações de cooperação entre instituições de uma câmara setorial. O objetivo é
compreender a influência dos mecanismos de governo nas relações institucionalizadas de cooperação, no contexto de uma câmara setorial e de um arranjo produtivo e inovativo local em potencial, numa perspectiva foucaultiana de análise.
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Metodologicamente, a pesquisa é orientada por uma abordagem qualitativa, que
se dá através de entrevistas semiestruturadas e pela técnica da análise temática
de conteúdo. Os resultados indicam que o construto denominado governamentalidade foucaultiana, providencia uma visão ampliada e “não-estruturalizada”, inovadora, sobre as práticas organizacionais e a manutenção das redes de relacionamentos. Variados são os mecanismos e dispositivos de disciplina e de segurança
no contexto de uma Câmara Setorial de um APIL, que servem como orientadores
e reorientadores da concepção de um espaço colaborativo essencial para o desenvolvimento socioeconômico da região.
Palavras-chave: Governamentalidade; Rede Interorganizacional; Cooperação; Arranjos Produtivos e Inovativos Locais.
ABSTRACT
The local productive and innovative arrangements (LPIAs) have become helpful
for the understanding of the local economy and the development of regions, being
the sectorial chambers one of access routes to the implementation of a systemic
public policy that supports and maintain the sectorial chambers. From the analytical foucaultian perspective, it has proposed a collection and a detailed analysis
on the links formed in the ICT sector (Information and Communication Technology) of a State of Northeastern Brazil, being the object of this research: the governmental mechanisms in relations of cooperation between institutions of a sectorial
chamber and a LPIA in potential. The aim is to understand the influence of the
mechanisms of govern in the institutionalized relations of cooperation, in the context of a sectorial chamber and a Local Productive Arrangement, in the perspective Foucault’s analysis. Methodologically, the search is oriented by a qualitative
approach, which is by means of a data collection by semi-structured interviews,
being their analysis through the technique of thematic content analysis. The results indicate that the construct denominated foucaultian governmentality, providence broader insights and a non-structuralized point of view, innovateur, on the
organizational practices and the maintenance of the relationships of a network.
Differents are the mechanisms of discipline and security acting in a context of a
Sector Chamber and a LPIA, that servers as guides that orient and reorient the
ção pela Universidade Estadual do Ceará. Professora vinculada ao Centro de Estudos Sociais Aplicados
da Universidade Estadual do Ceará, onde atua especialmente com estudos organizacionais e nos seguintes subtemas: mudanças organizacionais e capitalismo flexível, psicodinâmica do trabalho, nova gestão
pública, carreira do administrador e estudos reflexivos. E-mail: ana.batista@uece.br.
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conception of a collaborative space for the socioeconomic development of the
region.
Keywords: Governmentality; Interorganizational Networks; Cooperation; Local
Productive and Innovative Arrangements.

1 INTRODUÇÃO
Diversos tipos de redes de cooperação se formam entre empresas ou em
cadeias de valor globais, mas no intuito de lidar com uma maior complexidade
destaca-se aqui os Arranjos Produtivos e Inovativos Locais (APILs) e as câmaras
setoriais. Neles, encontram-se diversos atores, como proprietários rurais, pequenos e médios empreendedores, além de instituições públicas e, embora horizontalizadas, as redes também estão sujeitas às relações de poder e controle, devido
aos interesses envolvidos (VECCHIA, 2006; CASSIOLATO; LASTRES; STALLIVIERI, 2008; LASTRES; CASSIOLATO, 2008) e são as políticas públicas os meios para
buscar mobilização desses, favorecendo a criação de interrelações a fim de potencializar suas atuações locais e internacionais (AMARAL FILHO, 2001).
Estudos desenvolvidos sobre APILs datam desde a sua denominação, em
meados de 1990 pela RedeSist, entidade vinculada à Universidade Federal do Rio
de Janeiro, e trataram da interdependência e governança dos atores, geração de
renda e desenvolvimento social, cultural e inovativo de territórios e sobre as políticas públicas que visavam a mobilização de atores, a modernização e o direcionamento de ações com foco na dimensão local, como por exemplo em Cassiolato
e Szapiro (2003) e Cassiolato, Lastres e Stallivieri (2008). Embora os resultados
desses estudos sejam expressivos, pouco se tem estudado sobre a gênese e manutenção da interdependência dos atores nos APILs sob uma ótica pós-estruturalista, como identificam Paula (2008) e Costa e Vergara (2012) quando sobre a
epistemologia foucaultiana.
Os estudos foucaultianos constituem-se predominantemente de análises
teóricas, geralmente apresentando a importância das ideias de Foucault para o
estudo nas organizações como alternativa às abordagens funcionalista e estruturalista (MCGOVERN; MOTTIAR, 1997; ALCADIPANI, 2002; MOTTA; ALCADIPANI,
2004; ALCADIPANI; TONELLI, 2004; SOUZA; MACHADO; BIANCO, 2008; LEMOS;
RODRIGUEZ; MONTEIRO, 2011; COSTA; GUERRA; LEÃO, 2012; PEREIRA; OLIVEIRA;
CARRIERI, 2012; VILLADSEN, 2014).
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Neste trabalho, o estudo das redes interorganizacionais acontece através
do conceito foucaultiano de governamentalidade. A governamentalidade é entendida como o desenvolvimento de uma ciência do governo, e uma arte de governar,
em que se leva em consideração um conjunto particular de procedimentos, análises, cálculos, reflexões, táticas e instituições que permitem regular e normalizar
os indivíduos, fim principal do governo (FOUCAULT, 2008). A mesma se operacionaliza por meio de mecanismos disciplinares e de segurança, conceitos caros à
analítica foucaultiana. Infere-se, preliminarmente, que a existência de mecanismos disciplinares e de segurança contribuem para a formação e a manutenção de
arranjos produtivos, principalmente porque é através da rede de relacionamentos que o poder opera e se evidencia (SOUZA; MACHADO; BIANCO, 2008).
Investigou-se as relações e seus dispositivos atuantes num APIL, especificamente numa instância que lhe representa e lhe operacionaliza - a Câmara Setorial
de TI de um Estado do Nordeste brasileiro (CSTIC), sendo o objetivo geral: compreender a influência dos mecanismos de governo nas relações institucionalizadas de cooperação, no contexto de um arranjo produtivo local, numa perspectiva
foucaultiana de análise. Os objetivos específicos foram: (1) descrever as relações
existentes no contexto de um APIL; (2) analisar os mecanismos de governo operantes nas relações entre as organizações envolvidas em um APIL.

2 REDES, APILs E AS CÂMARAS SETORIAIS
As redes de cooperação são importantes instrumentos propulsores da economia. É a partir de um “instinto coletivo” de coadunar interesses comuns que,
principalmente, as menores empresas agem para que consigam atingir determinadas vantagens para o desenvolvimento dos seus negócios. Para formas organizativas que envolvem senso de comunidade e tomadas de decisão em comum
acordo, um dos fatores-chave para as empresas se manterem competitivas no
mercado seria administrar da melhor forma as relações cooperativas. Segundo
Balestrin e Verschoore (2008), o maior desafio é o de balancear as competências
próprias e de outras organizações para que cada uma não perca sua independência, bem como adquiram ganhos competitivos advindos da atuação em grupo.
Em geral, além dos autores clássicos apropriados pelas business networks,
Robert D. Putnam ou Alfred Marshall, outros diversos autores participaram internacionalmente dessa cadeia de estudos, como Granovetter, Pyke, Sengenberger,
Storper, Schmitz, Oliver, Ebers, Miles, Snow, Cassiolato, Lastres, etc. Na esteira,
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debruçaram-se sobre os conceitos, definições, antecedentes e determinantes dos
ganhos competitivos de uma rede interorganizacional, frequentemente sob uma
ótica de estudos voltados ao estruturalismo e funcionalismo. Como exemplo, para
Oliver (1990), seis características explicam a motivação ou entusiasmam o estabelecimento de laços interorganizacionais: necessidade, assimetria, reciprocidade,
eficiência, estabilidade e legitimidade; Human e Provan (1997) classificam os ganhos competitivos em redes interorganizacionais em quatro categorias, sendo: as
trocas interorganizacionais, a credibilidade, o acesso aos recursos e o desempenho financeiro.
Como evolução do mercado e dos estudos, buscou-se superar os modelos
teórico-conceituais e suas respostas a fim de levar pormenorizadamente em consideração: (1) o quadro histórico e político-social dos fenômenos políticos e (2) a
participação dos diversos atores e parâmetros sociais envolvidos com o desenvolvimento econômico, resolvendo com um novo arcabouço conceitual as limitações para a compreensão do desenvolvimento brasileiro (LASTRES; CASSIOLATO, 2008). A partir da noção sistêmica abordada, a RedeSist, grupo de pesquisa
que se dedicou a trabalhar com a abordagem de Sistemas e Arranjos Produtivos e
Inovativos Locais (SAPILs), conceituou, identificou e avaliou as políticas de promoção dos APILs de muitos estados e municípios brasileiros.
Um dos canais de trabalho estratégicos para os arranjos produtivos são as
chamadas Câmaras Setoriais. Anderson (1999) afirma que as Câmaras Setoriais se
formaram a partir do final da década de 1980 com o foco nos problemas da competitividade setorial. Desde a década de 1980, a partir dos trabalhos de certa forma
exitosos junto às Câmaras Setoriais, o vínculo entre atores do poder público e do
poder privado se mostrou eficaz nas possíveis melhorias da competitividade setorial. As Câmaras Setoriais funcionam, então, como fóruns em que são manifestados e discutidos os interesses dos atores governamentais, dos empresários e dos
trabalhadores. As Câmaras atuam como um locus onde ocorrem discussões, negociações (ANDERSON, 1999) e, depois, proposições com o objetivo de alavancar a
produção de bens e serviços. Em termos contemporâneos, expressam a transparência necessária para uma razoável interlocução entre os diversos atores interessados numa atividade econômica. Os diversos atores que também a compõem
estão distribuídos como entidades governamentais regulatórias, entidades de fomento à educação, entidades financiadoras, empresas privadas, etc.
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3 A GOVERNAMENTALIDADE EM MICHEL FOUCAULT
Temas como controle, poder e governo são articulados progressivamente
na obra de Foucault, conduzindo ao conceito de governamentalidade. A Arqueologia, com enfoque no saber, predomina até o final da década de 1960. A partir
de 1970 tem-se as análises das relações de poder sob a designação de Genealogia,
uma espécie de analítica de poder própria do filósofo, e, por último, no final da década de 1970 e começo dos anos 1980, emergem os estudos relacionados à ética e
subjetivação dos indivíduos. Esses estudos se interpenetravam, em que o poder se
dava através do eixo do saber e da subjetivação (MARTINS, 2012).
Foucault coletou discursos e conteúdos históricos. A conclusão foi que o
poder não se explica simplesmente pela troca e circulação dos bens (MARTINS,
2012). O poder iria além, e a insuficiência das análises apresentadas até então, o
levou a crer que o que existe em relação ao poder é uma forma de governo, uma
mentalidade, uma arte de governo que leva em consideração o Estado, uma complexidade de outras instituições e a própria população.
A população surge, a partir de 1974, relacionada a outras noções, no conceito de Biopolítica. Por população, pode-se entender um corpo social constituído de
indivíduos com interesses próprios, sujeito à análise e classificação estatística, visando assegurar o poder e controle de um território, sendo, portanto, a população,
o principal instrumento do mecanismo de segurança. Um saber detalhado das espontaneidades da população, das estatísticas que a ela se referem, constituíam um
tipo de ciência do Estado moderno, e um governo dos homens (FOUCAULT, 2008).
Esse sentido foucaultiano de governo foi cunhado como governamentalidade em
que o poder soberano se estabelecia pela maneira como conduzia os indivíduos
(FOUCAULT, 2008). Eis uma nova compreensão do poder, relacionado ao saber.
Através da Genealogia, o autor pôde de certa forma mapear mais amplamente, com suas interpretações únicas, as relações e a identificar o como e o por
quê em que as técnicas de poder se davam. A relevância estava em compreender
preliminarmente os dispositivos, a descrição do “como”, ou seja, a compreensão
dos mecanismos, juntamente com os efeitos e as relações das diversas direções
do poder (MARTINS, 2012; McGOVERN; MOTTIAR, 1997).
Foi no curso Segurança, Território e População (1977-1978) que explorou
e descreveu como os mecanismos disciplinares e de segurança, apropriados na
governamentalidade, estão presentes na sociedade através, por exemplo, da construção do Panóptico, como também para além do Panóptico: (1) a disciplina analisa
e decompõe tudo a sua volta, tempo e espaço, para que seja possível perceber os
elementos modificáveis e, depois, modificá-los; (2) a disciplina, ao analisar os ele-
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mentos modificáveis, analisa de acordo com o resultado que almeja; (3) estabelece
sequências e coordena os elementos; (4) conduz procedimentos para adestramento de forma progressiva e de controle, e distribui o que se quer distribuir numa
classificação, segundo interesses particulares. É com os mecanismos disciplinares
e os de segurança – ambos mecanismos de governo - que o poder é exercido para
providenciar habilidades e atributos também ligados ao autocontrole, em torno
de um ou mais indivíduos, sob o objetivo de tutelá-los, de fazê-los agir e ter a capacidade de continuar se moldando a uma conduta reconhecida e avaliada como
boa (HINDESS, 1996).
A governamentalidade é entendida como o desenvolvimento de uma ciência do governo, e uma arte de governar, em que se leva em consideração um conjunto particular de procedimentos, análises, cálculos, reflexões, táticas e instituições que permitem regular e normalizar os indivíduos, fim principal do bem-estar
socioeconômico de um território (FOUCAULT, 2008).
Presume-se que a analítica foucaultiana sobre a governamentalidade pode
potencializar a descrição dos fenômenos nesse sistema global e regional dos APILs
e CSTICs. O cerne da questão está quando se compreende os constantes esforços
para que a sociedade como um todo possa participar livremente do crescimento
empresarial e econômico da região. Esse espírito de mercado, constituído desde o
Séc. XVIII com o liberalismo e o fisiocratismo, é que serve como escopo para toda
uma construção da história do governo das organizações, desde sua época clássica pré-industrial até o capitalismo flexível encontrado na contemporaneidade.

4 DESENHO DA PESQUISA
A pesquisa realizada foi de natureza integralmente qualitativa, com coleta
e análise qualitativa dos dados (DESLAURIERS; KÉRISIT, 2008). A coleta foi realizada por meio de entrevistas individuais em profundidade e observação não participante. Para elaboração dos roteiros, partiu-se das principais categorias da lente
analítica, conforme Quadro 1.

236
CRISTIANO FROTA DE OLIVEIRA E ANA CRISTINA BATISTA-DOS-SANTOS

12. A "GOVERNABILIDADE" DA COOPERAÇÃO: UM ESTUDO NO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
NUMA PERSPECTIVA FOUCAUTIANA DE ANÁLISE

Quadro 1 – Variáveis foucaultianas para análise do Objeto de Estudo

Fonte: Elaborado pelos autores

Quanto ao campo e sujeitos de pesquisa, o estudo foi realizado em instituições públicas e privadas integrantes da Câmara Setorial de TI (CSTIC). A amostragem qualitativa foi do tipo de amostra de meio, geográfico ou institucional, em que
o pesquisador imergiu no universo do APIL de TIC, encontrando nele sua totalidade e possibilidade de construção de um corpus de linguagem particular (PIRES,
2008). A saturação empírica foi obtida com 7 entrevistas, cuja caracterização é
descrita no Quadro 2 (totalizando: 7 horas de gravação).
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Quadro 2 – Caracterização das entrevistas

Fonte: Elaborado pelos autores

Para análise das falas, foi empregada a técnica da análise temática de
conteúdo que “consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem uma
comunicação cuja presença ou frequência signifiquem alguma coisa para o objetivo analítico visado” (MINAYO, 2004, p. 209). As entrevistas foram tratadas
como uma narrativa totalizante sobre o objeto de estudo, e nesta identificados
os temas e subtemas para análise. Por razões de espaço deste capítulo, apenas
algumas narrativas, trechos de falas e discussões são socializados a julgo de importância pelos autores.

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Foram identificados três temas com seus subtemas: (1) CSTIC como instância de proposição e agregação, (2) Formas de atuação da CSTIC como meios de
controle e (3) Formas de organização do espaço e dos indivíduos como meios de
controle (Quadro 3).
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Quadro 3 – Temas e Subtemas emergentes do campo empírico

Fonte: Elaborado pelos autores

5.1 Tema 1 – câmara setorial como instância de proposição e
agregação

Este primeiro tema socializa o conceito da CSTIC e seu papel de atuação
no setor de TIC para os sujeitos entrevistados. Os dois subtemas elucidam como
a Câmara promove o desenvolvimento do setor, destacando as convergências
entre os âmbitos público e privado.
		5.1.1 Subtema – definição da câmara setorial de TIC
E1 e E4 apresentam a CSTIC como um “órgão propositivo”, com o papel
de “instrumento” (E3), formado por diversos atores relacionados à área de TIC,
e que executa seu trabalho de forma cooperativa, propondo ações e projetos.
Essas ações e projetos servem, segundo E3, tanto para o governo, quanto para
os próprios membros da Câmara.
A CSTIC num é uma instituição executiva, ela é uma instituição propositiva, que através dos vários representantes propõe algo para o setor. (E4)
As Câmaras setoriais, elas são instrumentos, tá, da agência de desenvolvimento do Estado, né que hoje tá albergada na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, ela promove as Câmaras de maneira que ela
possa ouvir, interagir com os diferentes setores da indústria (E3)

Os entrevistados oscilam entre definições gerais “formais” da CSTIC e ou-
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tras que remetem à personificação para a definição da mesma. E3 argumenta que
o que a Câmara é “depende muito da atitude do gestor naquele momento”, destacando, assim, esse aspecto de contingencialidade à figura de liderança e ao tempo
histórico da sua liderança.
		

5.1.2 Subtema – papel da câmara setorial de TIC

Associados à definição, emanam a importância, o objetivo e o papel da CSTIC. Dois núcleos de sentido se destacam: a “articulação entre diversas entidades”
(E1) e “existem vários temas que são discutidos” (E1). A metáfora predominante
para falar do papel da CSTIC é a articulação, convergindo com a definição sistêmica da CSTIC como instrumento.
E1 fala da existência de interesses vindos dos entes privados e governamentais, e, por isso, a complexidade da articulação do setor. E1 e E2 também indicam
que a CSTIC supre a falta de informação pela articulação desses atores; e que “a
ideia de escutar o que o setor tá precisando, propor ideias e de fazer com que eles
se conheçam entre si e articular todos” (E3) pelo “debater políticas, proposições”
(E6) com a construção de “canais de comunicação com o setor político” (E5) são
ações que podem “subsidiar o governo do Estado das demandas do setor” (E6) e
fazer cumprir o objetivo maior de desenvolver economicamente o estado.
Sim, sim, eu acho, eu acho que é, é fundamental assim, que é uma, porque
muitos dos problemas que a gente tem é de articulação, né, não só em TI,
mas em muitos setores, né, as vezes muita gente tá fazendo muitas coisas
e ninguém sabe... então, eu acho que a importância da Câmara é isso, é de
tá, é, fazendo essa articulação entre esses diversos, essas diversas entidades que fazem parte do mesmo setor, né, então dá umaaa... a sensação
deee, de pertencimento, talvez, a um grupo que esteja falando sobre as
mesmas coisas, tá, é pelo menos um pouco mais de ideia de articulação.
(E1)

5.2 Tema 2 – formas de atuação da CSTIC como meios de controle

Os discursos evocam os grupos de trabalho, as reuniões e os documentos
(subtema 1) para o desenvolvimento do setor como meios de controle para cumprimento do papel da CSTIC. Apresenta-se também diversas atividades que visam
à sensibilização (subtema 2).
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jurídicas

5.2.1 Subtema – grupos de trabalho, reuniões e formatações

Dos projetos mais elaborados e específicos surgem os grupos de trabalho
e, quando um projeto é finalizado por um grupo de trabalho, há a formatação do
resultado em sua forma jurídica e a apresentação em reunião ordinária na CSTIC
e/ou “entregue pra aquela entidade, aquele grupo de entidades que pode resolver
aquilo ali” (E6).
As atividades dos grupos são assim processadas: (1) estruturação do problema, seleção e recrutamento dos participantes do grupo; (2) reunião entre os
participantes do grupo; e (3) apresentação à CSTIC para submissão do documento
de proposição à entidade competente.
Quando “uma demanda surge a partir de alguma necessidade que a empresa tem ou um conjunto de empresas tem e ela é estruturada, são apresentadas
formalmente na Câmara Setorial” (E6). Os presentes na reunião problematizam o
cenário e o constituem como demanda quando é “colocado quais são as justificativas e os benefícios que o setor teria” (E6) e “são apresentadas formalmente na
CSTIC” (E6) para decisão da formação do grupo de trabalho.
Na formação do grupo de trabalho, algumas considerações são traçadas.
Como no discurso do entrevistado E3, sugerem-se as questões da delegação de
tarefas e da flexibilização da estrutura, de acordo com a contingencialidade. Em
seguida, a descentralização da gestão tem por consequência a cooperação, a participação de todos, que acontece de acordo com suas competências (E2). A delegação de atividades por parte da gerência, de acordo com a competência, acontece
não só pelo know how dos participantes, mas por possuírem informações específicas e únicas (E2) que balizam as decisões.
Em geral o presidente acaba entrando em todos pra saber como é que
coisa tá andando, mas a gente tem que contar com os membros da Câmara, que se não vira uma loucura, o presidente só... Aí deixa a lógica, deixa
de ter Câmara, razão de ter uma Câmara, ou seja, “Vamo falar de, de, de
inovação”, “Pô, chama um cara do Instituto que tem mais a ver com isso
pra gente discutir, tal, tal, tal, tal”, então a gente faz um grupo de trabalho,
tá, então é isso que a gente vai fazer, vai discutir melhoria fiscal, aí eu
chamo duas ou três pessoa que entendem mais de política fiscal, né, não é
pressuposto do presidente a saber tudo, né, então dentro da Câmara, né,
ou do assento da Câmara, ou de alguém da estrutura do cara do assento,
assim, diz “Rapaz tem um cara da federação de indústrias que entende
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muito isso aqui”, então, bora lá na prefeitura pra gente discutir uma redução do ISS, por exemplo, então esse é o trabalho que a gente vai fazer. (E3)

As reuniões são entendidas por E6 como ritual participativo e propositivo,
posto que é geradora da possibilidade de “participação perante a sociedade, o governo e tudo, segue esse rito, dessa discussão e manifestação”, e ganha o sentido
de ser como uma espécie de procedimentos internos com força de ordem prescrita, mesmo que não escrita; procedimentos disciplinados, disciplinares e essenciais. Nas reuniões é discutido que “cada um realize bem sua parte e a outra entre
como apoio à ação da instituição anterior de formação” (E2). Os discursos sugerem que as partes podem estar se avaliando, se corrigindo através de feedbacks
num continuum de racionalização do trabalho de cooperação que, entre outras
coisas, otimiza recursos.
A consequência das reuniões é a “formatação jurídica” (E7), ou documento propositivo que se “leva mastigado para o governador” (E5). Os documentos
propositivos da CSTIC são, então, discursivamente apresentados como dispositivos de agilização, isto é, de pressão, fazendo parte de um mecanismo de disciplina e de segurança.
		

5.2.2 Subtema – Papel da Sensibilização

O subtema “papel da sensibilização” expõe a atuação da sensibilização que
os atores desempenham na câmara setorial, baseado no intuito de convencer. A
CSTIC deixa de ser vitrine, estática, e se evidencia ainda mais dinâmica. E3 discursa: “você tem que convencer, você tem que construir”. A metáfora da “construção” é significada por eles como “desencadear... instigar, de sugerir, de fazer
o próprio movimento” (E1) e perpetrar através de propostas o funcionamento da
cooperação.
“Mas, é esse trabalho que, nesse trabalho, não é um trabalho que você
chega assim, ‘Rapaz, eu acho que a gente precisa de, de dar um incentivo
pro setor’, ‘Beleza, vamos assinar aqui e fazer’, não é assim, se não, era, era
quase má vontade, né. Você tem que convencer, você tem que construir,
aí o cara lá vem contrapor, vai ver se tem orçamento, se tem recurso” (E3)

O poder da proposta é o que está em questão. O convencimento é um processo de “trabalho corpo-a-corpo” (E2), onde “é a proposta que chama” (E3).
A primeira especificidade da sensibilização está na figura do presidente,
que atua na elaboração das pautas de reuniões, que realiza os convites correta-
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mente para “ter representantes que participem realmente da Câmara” (E1).
O discurso de E3 aponta limites ao processo de sensibilização. As limitações
formam uma grande problematização, convergem para o que se chamou na abertura desse subtema como o continuum da negociação. Esse é constituído por um
ciclo ininterrupto de esforço para o equilíbrio dos interesses na mediação: “Você
na hora que melhora um setor, uma área no ecossistema, não necessariamente
você melhora pra todo mundo” (E3). Infere-se que há uma grande possibilidade
de tomar medidas que privilegiem mais uma área em relação a outras; a própria
forma de solucionar esse caso seria a maneira de construir no outro a compreensão da priorização que se deu na deliberação. Contudo, embora o diálogo sempre
esteja presente, “nunca tem tudo” (E3). Uma forma de atuar para evitar o desequilíbrio na mediação está quando “o que você trabalha é aquilo que é comum” (E3),
ou seja, buscar os interesses que repercutam pelo menos no maior número de
interessados.
5.3 Tema 3 – formas de organização do espaço e dos indivíduos
como meios de controle

Esse tema trata das práticas recorrentes que parametrizam, protocolam
e, por consequência, se institucionalizam como facilitadoras da cooperação em
rede. Os dois subtemas retratam como os atores compreendem a estrutura de
cooperação de TIC para então oficializá-la através da construção da CSTIC.
5.3.1 Subtema – Processo de Estruturação da CSTIC

O processo de estruturação da CSTIC começa com a concepção do espaço do setor de TIC. Os entrevistados mapeiam os agentes do setor a fim de se situarem no trabalho em conjunto. Após esse mapeamento, há uma construção, a
partir do conhecimento de cada um, de um ideário que estruturaria e tornaria a
cooperação mais favorável ao desenvolvimento do setor como um todo.
Para E6, “vai muito do quanto aquele setor tá ou não organizado, e aí são
as reuniões setoriais, das entidades de classe, o alinhamento entre a gestão da
Câmara e a gestão dessas entidades”. A figura do presidente faz parte direta do alinhamento entre a gestão da Câmara e a gestão das entidades próximas, contudo
depende de certa isomorfia, dos protocolos existentes nas entidades da rede, que
configuram o todo num espaço organizado ou não. De acordo com as entrevistas,
as regras, o estatuto, as “cartas”, compõem essa estrutura colaborativa. E7 resume dessa forma: “você não pode entrar no jogo sem saber quais são as regras”. O
que se tem é uma questão protocolar, onde os núcleos de sentido convergem para
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a parametrização do cotidiano que visam conduzir os sujeitos diante da necessidade de cooperar.
Para eles, as entidades governamentais têm papel importante na construção dessa estrutura setorial. Já em relação às políticas, E3 sugere que essas
devem ser “simples” e “claras”. Uma política adequada para a estruturação da
cooperação do setor, que tenha adesão, seria a que se constituísse num “mecanismo de atração de empresa”, em que a metáfora do “guarda-chuva” (E3) é
utilizada para ilustrar o atendimento do maior número de interesses possíveis,
um programa, e o que decidiria os resultados desse programa é a de construí-lo
mais próximo da realidade que o setor enfrenta e que fosse conciso, preciso, de
rápida e contínua aplicação.
E7 responsabiliza negativamente a equipe governamental por montar uma
“ambiência inapta” para os negócios de TIC no estado. Convergentemente, E6
aponta que deveria “haver espaço do ponto de vista dos governos pra que as demandas que a Câmara Setorial coloca sejam implementadas”, e afirma que não
há como “germinar” no espaço mantido pelas entidades governamentais. Nesses
casos, o papel das entidades governamentais, para eles, seria o de contribuir, enriquecendo o pavimento para o crescimento das empresas. Como exemplo, E6 cita
a condição de “criar um polo de tecnologia”; e relembra que “a prefeitura fez um
estudo e implementou algumas medidas”, “essa foi alguma das demandas que foram levadas e foram parcialmente atendidas”. Na esteira, os parques tecnológicos
emergiram como um tipo ideal de estrutura voltada à cooperação. Há no parque
tecnológico, segundo E3 e E4, um “respirar desse tema” (cooperação). Para E7, o
polo tecnológico também seria importante para a cooperação porque representaria o conjunto das “condições de políticas públicas que ajudem ou induzam a
criação de um determinado setor”.
No ideário dos entrevistados, há algumas necessidades que baseiam a atuação do governo. A primeira orientação para a atuação dos componentes é que
a presença do governo e seus incentivos seja uma prática consciente voltada à
ética e ao cumprimento da missão maior, que é a de desenvolver o setor como um
todo: “tem que ser pra todo mundo” (E5). A organização do ambiente de cooperação também acontece dependendo das competências de cada componente, tais
como: formação, mediação sindical etc. E2 fala sobre a federação do comércio que
“apoia toda a questão sindical e dos empresários”; donde infere-se que existe um
comprometimento em sintonia, concomitante, tanto nos subsistemas, quanto nos
atores em sua individualidade, criando um empoderamento sistêmico coletivo.
Ainda pelo detalhamento das falas, essa orientação do trabalho pode acontecer de dentro para fora e vice-versa. De acordo com E2, o mercado atua como
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um cenário-mestre, onde as demandas que dele surgem (por exemplo, a má formação de profissionais) impõem a construção do espaço de cooperação para a
solução da mesma, que seria, nesse exemplo, um conjunto de ações visando à diminuição da distância universidade-empresa.
		

5.3.2 Subtema - Processo de Conscientização Individual

Quanto à conscientização individual, E3 afirma que quando você se liga a
outros ou age cooperativamente “é porque você acredita que ali tem algum sentido”. Há, assim, na colaboração, um processo que aciona a capacidade interpretativa do indivíduo.
Há a cultura institucional do “um por todos” se desenvolvendo na CSTIC.
Isso leva a crer que os indivíduos participantes estão cientes que devem tomar a
dianteira logo que uma proposição sofra bloqueios ou descontinuidade por parte
do governo. Com esta cultura instalada, E3 investe na cooperação como forma de
aceleração do setor.
A gente quer entregar isso aí pra todas as pessoas da Câmara e das entidades que participaram pra que também não fique aquela coisa de, de,
“eu só faço se o governo fizer”, num é isso, se preocupar com a formação
de mão-de-obra, é uma preocupação que todo mundo deve ter, né, se preocupar em qualificação, a gente cobra do governo, mas se o governo não
fizer, vamos fazer a nossa parte, tá. (E3)

Para E7, “a Câmara não é nada se não forem os membros que a compõem”.
Logo, é preciso que eles se deem bem, que convirjam ações para a manutenção
dos elos. Faz-se necessário que individualmente acreditem que há ganhos indiretos ou ganhos totais relativamente garantidos para os participantes, mas não
no curto prazo. Então, esse processo envolve a disposição individual para uma
esperança solidária que exige um “esforço de adesão” (E3). Essa voluntariedade se
baseia na concepção por parte dos integrantes de ter a “certeza de que o setor de
TI pode ser muito mais do que ele é e ele pode ser muito mais relevante para a economia do estado do que ele é; e o que mantém todo mundo é a fé” (E3). É através
da “fé” que a união acontece, isto é, é a confiança e a esperança individual de que
esse encontro entre empresas e o poder público seja verdadeiro, algo que trará
resultados para todos.
Por sua vez, a participação efetiva através da voluntariedade faria com que
se construísse uma “vontade política” alinhada com a missão e as proposições da
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Câmara. Sem ação consciente e voluntária, a CSTIC não teria força política para
desenvolvimento do setor.
Quando eu era presidente, levantei essa bandeira da criação de parque
e um polo no Estado, mas isso depende de vontade política. E a vontade
política também depende das Câmaras Setoriais, os Institutos que devem
se unir e levar para os governantes as ideias, ou seja, nós temos a cultura
de esperar que o governo do Estado faça tudo, o governo não faz nada, o
governo faz aquilo que é demandado pela população (E7)

O processo de conscientização individual que conduz à adesão por vezes
está ligado ao medo quanto à perda de espaço e de relevância no setor, no caso de
não aderir à cooperação.
E3, E6 e E7 generalizam o desejo dos componentes da Câmara como sendo
que todos possam crescer e se fortalecer juntos. É assim que E3 elabora sua condição de líder: “existe o trabalho no setor de TI e o trabalho pelo setor de TI”, e esse
trabalho pelo setor de TI é o trabalho em que “tudo é feito olhando o setor como
um todo” e não somente para um participante (E6); “Concorrentes não são inimigos”, diz E7. É devido a esta representação que as pessoas aderem e se conscientizam ainda mais para participar, “vale a pena insistir nesse trabalho corporativo,
associativo”, diz E6, sugerindo que pode haver competição e cooperação simultâneas, ou que a cooperação é que deve orientar a competição, e não o contrário.
Dois últimos núcleos de sentido emergem quanto à conscientização individual que leva à adesão: i) o valor intelectual e estratégico; e o ii) valor moral
dos participantes. Quanto ao primeiro valor, observa o entrevistado E3 que nas
reuniões da CSTIC: “ali tá a nata, se você for olhar, não tem ninguém da estrutura relevante do Estado que não esteja ali”. Quanto ao valor moral, os papéis dos
componentes do setor de TI são desempenhados através da “boa vontade” (E4),
que recorre à solidariedade, da “credibilidade” (E4) e da “honestidade” (E5), que
significa também que “são pessoas íntegras... claras” (E5) o que por sua vez leva à
“confiança” (E4).

6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Nesta discussão, busca-se compreender a população de empresas que desempenha seus papéis em rede. Através da análise, identificou-se problemas, dis-
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positivos e mecanismos de governo que exploram as causas da formação e descrevem a manutenção da rede.
6.1 Problema do espaço colaborativo

De acordo com o primeiro tema, a CSTIC é uma Câmara Setorial com o papel de elaboração de proposições e que serve como instrumento influenciando
mudanças no setor. Isso leva a crer que a CSTIC é um intermeio, um espaço que
possibilita os sujeitos a se modificarem e a modificarem o cenário em que estão;
os participantes entendem esse espaço como o responsável pela manutenção
do bem comum, pelo estado de bem-estar, sendo útil tanto para os empresários
entre si, quanto para a equipe governamental. O espaço se assemelha a uma construção panóptica e compreende-se que existem três amplos papéis nesse espaço:
(1) o de suprir a falta de articulação no setor de TI, (2) a forma de escutar o que o
setor precisa, (3) de fazer com que eles se conheçam entre si. Nesses papéis, dois
eixos de interpretação surgem. O primeiro eixo significa que o espaço da CSTIC é
um panóptico na medida em que permite ao líder do grupo ou à equipe governamental estar ciente do que acontece e as demandas que permeiam o setor de TIC;
o segundo eixo, está quando cada um dos componentes da CSTIC pode exercer o
lugar “invisível” de comando na torre de vigia e pode expor ideias e tomar decisões a partir do que sabe dos outros. Esses dois eixos ocorrem através do espaço
colaborativo e da transparência inerente a esse espaço. Neste sentido, a coopetição se torna operosa.
Entende-se aqui que as punições como mecanismos disciplinares por parte
do governo se dão provavelmente através da priorização de proposições de outros setores ou na postergação da implementação das demandas do setor, o que
levaria às frustrações pela morosidade ou esquecimento das proposições submetidas à equipe governamental, com consequências para o desenvolvimento do setor como um todo ou, em particular, na permanência desses atores na rede.
6.2 Problema da desarticulação

A “articulação” é uma metáfora que expressa razoavelmente os elos próprios à noção de rede. Dois mecanismos estão expressos a partir dos subtemas
sensibilização e processo de estruturação da CSTIC, especificamente no que se
refere ao papel das políticas públicas.
As políticas públicas são ações advindas da equipe governamental no intuito de beneficiar e facilitar o desenvolvimento econômico, desde que esteja quali-
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ficada a participação da população ou de um número razoável de interessados no
âmbito civil. Essas políticas públicas, segundo MAPA (2006) e Staduto et al. (2007),
podem surgir através das câmaras setoriais e são essenciais para a existência e
manutenção dos APILs (LAPLANE; CASSIOLATO; LASTRES, 2007; CASSIOLATO;
LASTRES; STALLIVIERI, 2008).
A partir dos discursos analisados, entende-se que a CSTIC contribui diretamente para a elaboração das políticas públicas através das proposições que são
levadas à equipe governamental. Segundo os entrevistados, as ações governamentais têm baixa atratividade e efetivamente não cumprem com a adesão estimada. Assim, os entrevistados listam uma série de recomendações que facilitaria
a elaboração das políticas públicas e que faria aumentar a adesão por parte dos
empresários.
De forma a construir uma adesão maior por parte dos empresários é necessário, imbui-se todo um mecanismo de articulação, todo um sistema que, a partir
da analítica foucaultiana, teria as características jurídica (de legalidade) e disciplinar (de regulamentos) (FOUCAULT, 2008, p. 42); ou, a partir de Laplane, Cassiolato
e Lastres (2007, p. 88), teria as características “político-normativas”. Esse sistema
tem o papel de prevenir a desarticulação do setor como um todo, pois “você trabalha aquilo que é comum” (E3). Assim, o espaço da CSTIC também se constitui como
um ente político-institucional descrito por (FOUCAULT, 2008, p. 194), sendo sua
atuação a de lançar uma opinião comum a partir das diversas ideias manifestadas.
Dessa forma, a câmara ou cada um de seus próprios componentes com suas inúmeras informações pode agir tecendo as ideias através das discussões até chegar
a um divisor comum. Logo, esse divisor comum convergirá para um documento
propositivo, fruto do trabalho colaborativo da Câmara. A CSTIC é um órgão “político”, pois serve à interlocução entre âmbito público e o privado, e é um órgão
político na medida em que tenta fazer parte do organismo do Estado ao invés de
atuar como somente subserviente e segregado ao Estado.
Sendo um órgão político, está sujeito a algumas limitações. Assim, por
exemplo, a CSTIC, como órgão político que media o trabalho colaborativo, está,
também, diante de um paradoxo da coopetição, onde, no campo das ideias internas manifestadas e discutidas, nem todas convergem para a formação das proposições. Contudo, existe a possibilidade de que as proposições levadas adiante para
a equipe governamental possam contribuir para a totalidade do grupo e para a
sociedade como um todo.
Sendo as proposições majoritárias ou não, somente são possíveis através
da “formatação jurídica”. O dispositivo que E7 cunha como formatação jurídica
e outros como “documento propositivo” parece emergir como solução para um
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outro problema inserido neste, o problema da escassez de empoderamento. A CSTIC, portanto, não só redige um documento propositivo, mas pode elaborar um
instrumento capaz de dar “voz” às ânsias individuais de um grupo minoritário durante as decisões do poder público; esse instrumento, seria um meio de empoderamento social, organizacional ou comunitário, de redistribuição ou incremento
de poder da maioria para a minoria (WILKINSON, 1998; BARQUERO; BARQUERO,
2007; BARRETO; PAULA, 2013).
No que tange a uma espécie de mecanismo de governo, implica dizer que o
referido documento é um histórico que faz situar o passado, para os atores que estão por vir, e o presente, para os atores que trabalham nesse ritual de manifestação e discussão das ideias nas reuniões; para esses atores, o documento de proposições é um resultado que gera satisfação, entusiasmo, e, para a lente foucaultiana
de análise, é um mecanismo disciplinar e mecanismo de segurança, onde ambos
influenciam a manutenção da rede do setor de TIC.
Já quanto à questão do governo da população, exemplificada na analítica
foucaultiana pelo problema do pastorado, pela variolização e pela presença da
estatística, no caso desse trabalho, é exemplificada pelos processos de sensibilização/convencimento centradas na figura de um líder. Contemporaneamente, não
mais se discorre sobre a existência e influência de um “pastor” e seu “pastorado”
ou de um “rei” e seus “súditos”. Mas, nas diversas construções sociais contemporâneas, essa figura parece emergir metamorfoseada na figura de um líder que
orienta, reorienta, enfim, conduz a conduta dos indivíduos na rede de TIC, donde
a narrativa leva a inferir que, na ausência desta figura com as características que
ela tem hoje, a própria rede estaria comprometida. Esse “pastorado” tem qualificações específicas para manter o “rebanho”. Pela análise das entrevistas, tem-se
que essa questão, a que previne a desarticulação, se dá através de três pontos: o
diálogo, a maneira de articular e a deferência individual.
O diálogo está contido no “corpo-a-corpo” e se refere à capacidade argumentativa de quem está defendendo uma ideia na rede TIC. Dessa forma, são necessárias técnicas essenciais para manter um bom nível de diálogo e conseguir
sensibilizar o público. A maneira de articular é um segundo ponto importante
para prevenção da desarticulação no setor. Ela se refere à capacidade de dispor
os componentes do setor de acordo com as contingencialidades, com a priorização das ideias, entre outros. Finalmente, a desarticulação é também enfrentada
por meio da deferência individual, por meio da qual, durante a comunicação entre líder e receptor, este é capaz de compreender e absorver a ideia emitida por
aquele desde suas inúmeras crenças e informações gerais que tem sobre os outros e o setor como um todo.
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Juntos, esses três fenômenos preventivos da desarticulação promovem o
mecanismo de articulação/convencimento, um típico mecanismo de segurança.
Esse mecanismo protagoniza o governo das condutas daquela população contida
na CSTIC sendo capaz de convencer, quando da necessidade de propor algo urgente, ou de desencorajar quando se trata de uma proposta que poucas empresas
se beneficiarão.

7 CONCLUSÃO
A partir das análises e das discussões das entrevistas, cumpriu-se com os
objetivos de identificar os instrumentos de formação e gestão da rede, bem como
a existência de alguns dos dispositivos, problemas e mecanismos que formam e
sustentam uma rede. Entende-se que a rede interorganizacional pode ser explicada como uma tecnologia de poder que contravenciona as formas tradicionais de
organização como forma de prevenir a mortalidade das empresas (num sentido
particular) e o baixo desenvolvimento socioeconômico (num sentido mais amplo
de governo); através da liberdade, da livre concorrência mediadas pela cooperação sutilmente coordenada. Portanto, uma série de técnicas, como os protocolos
de admissão de empresas na CSTIC, da constituição de proposições, de uma forma particular de liderança, as políticas públicas de incentivo financeiro, etc., se
mostram persistentes no que tange a manter os indivíduos ativos coletivamente.
Neste sentido, o que é o poder cooperativo? É o poder de fazer convergir os
diversos entes com interesses comuns (mesmo que nem todos assim o sejam) através de mecanismos que servem para disciplinar diretamente e que agem como
corretivos advindos das espontaneidades de todos os indivíduos pertencentes
ao setor de negócio em questão. Enfim, é o poder que diz “sim” para a liberdade,
mas não uma liberdade plena de um agente econômico mas, diferentemente, uma
liberdade exercida dentro de uma lógica de complementariedade entre agentes
das mais diversas naturezas. Dessa forma, a rede interorganizacional é uma forma de lidar com um determinado impedimento ao desenvolvimento regional, pela
inaptidão individual de angariar recursos de maneira isolada ou por quaisquer
outras razões. Além disso, a rede interorganizacional é justificada pelos descuidos de cada um dos empresários, pelo descuido do governo, pelas intempéries de
mercado ou do ambiente natural e se faz presente para guiar as empresas para
um melhor desenvolvimento.
Um dos pontos fortes do trabalho é inaugurar para os estudos sobre relações interorganizacionais um corpus de linguagem e uma maneira de pensar
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que leva em consideração a individualidade e as concepções de cada indivíduo e
como essas influenciam os outros, pelo qual se torna possível descrever as etapas
e os processos envolvidos na construção do trabalho cooperativo, pelo exame da
construção e implementação dos mecanismos subjacentes de governo de si e dos
outros, indo além de apontamento sobre causas e efeitos da atuação em rede.
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A gamification como
prática educativa na
Educação Fiscal
A gamification as an educational
practice in Fiscal Education
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Resumo
A Educação Fiscal é um programa educacional que compartilha conhecimentos
e a oportunidade de interagir com a sociedade mediante adoção de uma abordagem didático-pedagógica interdisciplinar e contextualizada. Deve contemplar o
exercício de uma prática pedagógica que vise a formação de um cidadão autônomo, reflexivo e consciente de seu papel na sociedade. Objetivou-se apresentar a
aplicação da gamification na Educação Fiscal, a partir de uma atividade intitulada
“Cidadão Infiltrado”. O processo educativo foi projetado e elaborado a partir das
técnicas provenientes da gamification, sendo aplicado mediante a utilização da
ferramenta digital Edmodo, em duas turmas de um curso profissionalizante, com
uma amostra de 17 jovens de 15 a 24 anos na cidade de Fortaleza/Ceará em outubro de 2016. Como principais resultados: 92,8% confirmaram que essa estratégia
educativa transformou a visão que tinham dos órgãos públicos; 85,7% afirmaram
que essa proporcionou uma mudança na forma de ser cidadão; 71,4% consideraram “viciante”, pois permitiu um engajamento nas atividades com a temática
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Educação Fiscal, além do usual; 92,9% concluíram serem capazes de aprender
qualquer assunto mediante a utilização de estratégias educativas como essa para
o processo de ensino e aprendizagem e que participariam de outras atividades
ofertados com essa temática. Identificou-se que essa proposta obteve um alto
índice de aprovação, provocando uma verdadeira mudança de comportamento
e atitude, além da redução da evasão e aumento da retenção de conteúdo, bem
como a conscientização da importância de assuntos referentes a temática Educação Fiscal para a formação de bons cidadãos.
Palavras-chave: Poder Público; Educação; Sociedade.
ABSTRACT
Fiscal Education is an educational program that shares knowledge and the opportunity to interact with society through the adoption of an interdisciplinary and
contextualized didactic-pedagogical approach. It should contemplate the practice
of a pedagogical practice that aims at the formation of an autonomous citizen,
reflective and conscious of its role in society. The objective was to present the
application of gamification in Fiscal Education, from an activity entitled "Infiltrated Citizen". The educational process was designed and elaborated using the techniques of gamification, using the digital tool Edmodo, in two classes of a profissional course, with a sample of 17 youngsters from 15 to 24 years old in the city
of Fortaleza / Ceará in October 2016. As main results: 92.8% confirmed that this
educational strategy transformed the vision they had of public agencies; 85.7% affirmed that this provided a change in the way of being a citizen; 71.4% considered
it "addictive", since it allowed an engagement in the activities with the subject of
Fiscal Education, in addition to the usual; 92.9% concluded that they were able to
learn any subject through the use of educational strategies such as this for the
teaching and learning process and that they would participate in other activities
offered with this theme. It was identified that this proposal obtained a high approval rate, provoking a real change of behavior and attitude, besides the reduction
of evasion and increase of content retention, as well as the awareness of the importance of subjects related to the theme Fiscal Education for the formation of
good citizens.
Keywords: Public Power; Education; Society.
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1 INTRODUÇÃO
O termo Educação Fiscal, que designa um programa educacional que objetiva compartilhar conhecimentos e interagir com a sociedade mediante adoção
de uma abordagem didático-pedagógica interdisciplinar e contextualizada (ESAF,
2013), está cada vez mais presente no cotidiano da sociedade, mesmo que a maioria da população não perceba.
A Educação Fiscal, em seu cerne, desenvolve a competência de formar um
cidadão ciente de seus direitos e conhecedor de seu papel na coletividade. Clarear e esmiuçar estes conceitos de forma simples e direta é um dos principais
objetivos almejados por este programa educativo. Essa estratégia educacional foi
uma das formas encontradas de interligar a população e a gestão pública levando
à comunidade os conceitos de cidadania e de tributação. Esse programa tem sido
bem recebido pela sociedade, conforme estudo de Santiago (2010), que comprovou que os educadores estão com um bom nível de conscientização em relação
aos tributos e à importância de despertar, na sociedade estudantil, a cultura da
fiscalização da utilização dos recursos oriundos dos tributos, colaborando futuramente para uma sociedade mais consciente e justa.
Para a presente pesquisa obteve-se como respaldo dois dos fundamentos
desse programa, o primeiro de que a Educação Fiscal deve contemplar o exercício de uma prática pedagógica com o objetivo de formar um cidadão autônomo,
reflexivo e consciente de seu papel, capaz de contribuir para a transformação da
sociedade. E o segundo é a relação Estado-Sociedade, na qual se deve desenvolver
um ambiente de confiança entre a administração pública e o cidadão, oferecendo-lhe um atendimento respeitoso e conclusivo, com ênfase na transparência das
atividades estatais.
Diante do exposto, acredita-se que a utilização da gamification proposta
por Werbach e Hunter (2012) em atividades da Educação Fiscal pode atingir um
grupo mais jovem, pois foi constatado a grande evasão destes em cursos sobre
Educação Fiscal promovidos pela Célula de Educação Fiscal e Responsabilidade
Socioambiental da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (SEFAZ).
Pesquisas anteriores indicam que a gamification engaja e motiva as pessoas e
utiliza melhor os recursos disponíveis (BILOCH; LOFSTEDT, 2013). Desta forma, este
estudo analisa a seguinte questão: “De que forma a gamification consegue motivar
e engajar alunos em um contexto social não favorável a adquirirem conhecimentos
provindos da Educação Fiscal que envolve tarefas não obrigatórias?”.
Segundo Werbach e Hunter (2012), para identificar se uma aplicação “gamificada” atende as necessidades de organização, devem-se considerar quatro per-
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guntas:
a) Razões para a gamification: Qual o valor e aplicabilidade do comportamento encorajado pela gamification?
b) Escolhas significativas: As atividades “gamificadas” são realmente interessantes?
c) Estrutura: Os comportamentos desejados podem ser modelados? Há forma de medir o progresso dos participantes?
d) Como a gamification pode reduzir a evasão nas capacitações?
A partir desses questionamentos, objetivou-se apresentar a aplicação da
gamification na Educação Fiscal, a partir de uma atividade educativa intitulada
“Cidadão Infiltrado” e assim verificar e avaliar, por meio de missões e questionário,
o desempenho da compreensão dos conceitos fundamentais de Educação Fiscal,
com o uso de uma ferramenta digital.
A escolha da abordagem gamification deve-se ao fato de que, de acordo
com recente estudo proposto pelo Gardner Group (LEHONG; FENN, 2013), a mesma encontra-se classificada no topo das tecnologias emergentes, com prazo estimado de cinco a dez anos para a sua completa adoção no mercado.
Não obstante, um trabalho neste contexto é justificável, pois ainda há incertezas com relação aos conceitos abordados e se realmente é viável para a
área da Educação Fiscal, visto como tais trabalhos encontram-se em processo
de consolidação.
Esta pesquisa buscou, a partir de uma revisão dos conceitos de gamification, identificar como ocorre a aplicação de técnicas de jogos em um contexto
de não jogo (WERBACH; HUNTER, 2012), assim como verificar seus benefícios
e requisitos, para elaborar atividades, tarefas e metas em uma plataforma que
os implementa no ambiente de Educação Fiscal no Estado do Ceará. Assim, a
proposta educativa desenvolvida teve a relevância de poder potencializar os
resultados para o Programa Nacional de Educação Fiscal (PNEF) dentro de seu
contexto educacional.
Para levantar estes dados, a atividade educativa “Cidadão Infiltrado”, uma
espécie de rede social “gamificada” com missões, desafios e placares de líderes,
foi aplicada em duas turmas de um curso de auxiliar de escritório, mantido pela
secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado do Ceará (STDS) em
parceria com a SEFAZ/CE e Fundação SINTAF, com aproximadamente vinte alunos cada, que realizaram um módulo sobre cidadania fiscal promovido pelo Programa Educação Fiscal da SEFAZ/CE. De forma voluntaria, participaram dessa
atividade uma amostra de 17 alunos com idades entre 15 e 24 anos.
Para avaliação dessa atividade optou-se pela técnica de questionário off-
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-online, ocorrendo em dois momentos, um antes da realização da prática educativa “Cidadão Infiltrado” e outro depois, na cerimônia de premiação dos participantes. Utilizou-se ainda os relatórios de desempenho e utilização do sistema durante
a realização da prática educativa que durou sete dias.
O processo de aprendizagem proposto neste trabalho não segue os pressupostos da aprendizagem regular, mas um modelo, no qual o aprendiz inicia com
conhecimentos e experiências prévias, e o aprendizado acontece no contexto de
uma aplicação prática, dirigindo seu próprio processo de aprender.
Como forma de se buscar um processo de ensino e aprendizagem menos
formal, optou-se pelo emprego da gamification na proposta educativa do presente
trabalho, por apresentar-se em forma de um jogo social como uma espécie de gincana, com propostas e desafios que têm suas qualificações e feedbacks, seguindo
os seis passos propostos por Werbach e Hunter (2012):
1) Determinar os objetivos da estratégia: Esses foram previamente estabelecidos, uma vez que, o Programa Nacional de Educação Fiscal já possui de forma
bem delimitado seus eixos de atuação;
2) Definir os comportamentos desejáveis: De criar o senso de cidadania na
comunidade e promover a disseminação entre os familiares e vizinho; além disso,
provocar mudança de comportamento, aumentando o interesse para assuntos relacionados aos tributos; e ainda criar um senso crítico sobre as responsabilidade e
atribuições estatais;
3) Descrever o perfil dos participantes: Para essa etapa, foi preciso embasamento teórico da Teoria Marczeweski (2014);
4) Planejar os ciclos de atividade: Etapa essencial para a manutenção do
interesse dos participantes a participarem da estratégia de aprendizagem, sendo
que as atividades realizadas dentro desse processo iam aumentando de dificuldade à medida que o participante adquirisse mais habilidade;
5) Não esquecer da diversão: Diante desse passo, projetou-se uma estratégia educativa divertida e para isso buscou-se na neurociência explicações para
que os participantes ficassem tanto tempo envolvidos e engajados como as atividades realizadas;
6) Utilizar a ferramentas correta: E por último para otimizar o custo-benefício da gamification elegeu-se após diversas pesquisas o Edmodo como a mais
adequada a proposta.
A ferramenta ideal deveria trazer em seu bojo: tarefas, metas e atividades,
registro de premiações, metas, ranking, medalhas, fases, níveis, interação entre os
participantes, a formação de grupos e fluxos de trabalho, itens indispensáveis e
necessários para a aceitação de uma ferramenta de gamification.
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Não obstante, vale destacar que a ferramenta não é objetivo em si deste trabalho,
mas um instrumento para atingir seus objetivos.

2 A PRÁTICA EDUCATIVA UTILIZANDO A GAMIFICATION NA
EDUCAÇÃO FISCAL
O Programa Nacional de Educação Fiscal foi criado oficialmente em 1996,
tendo sua definição guiada pela Portaria do Ministério da Fazenda nº 413/2002
para consolidar e difundir a educação fiscal e a cidadania. Esse apresenta muitas
atividades e cursos, visando à propagação do conceito de cidadania fiscal.
Trata-se de um programa educacional de âmbito nacional, articulado pelo
Governo Federal e os fiscos estaduais e municipais, com a finalidade de compartilhar conhecimentos e interagir com a sociedade sobre a origem, a aplicação e o
controle dos recursos públicos, favorecendo a participação social.
No Estado do Ceará, o órgão responsável pelo Programa de Educação
Fiscal é a Secretaria da Fazenda, a qual o implementa com várias frentes de
atuação, entre elas a inclusão dos conceitos de Educação Fiscal em cursos profissionalizantes oferecidos a comunidades carentes, visando estreitar o laço administração/administrado.
Dentre as diversas estratégias que o Programa contempla, ressalta-se a que
se refere às ações que contemplem todos os públicos, enfoques e abordagens educacionais, dentro dos limites de atuação do Programa, em virtude da falta de conhecimento da sociedade em geral sobre os conceitos trabalhados no programa.
Estudos nacionais como o de Martins (2009), realizado com uma turma de
alunos da oitava série do Ensino Fundamental de um colégio estadual do Município de Diamante do Norte/Paraná, constatou que 73% dos entrevistados não tinham a garantia de que os impostos e taxas fossem bem empregados, pois quem
apoia a sonegação é, no mínimo, porque não acredita na aplicação correta dos
tributos que paga. Este é um caso que merece especial atenção, porque em nenhuma das questões está presente o senso de cidadania.
Pesquisas como essa reforçam a necessidade de práticas educativas para a
incorporação de conhecimentos verdadeiros entre a população.
No Ceará, dados de Silva (2014) informam que, entre 2008 e 2013, foram
sensibilizadas pelos seminários e palestras de Educação Fiscal promovidas pela
SEFAZ/CE cerca de 11.600 pessoas, entre capital e interior do estado. Entre esse
público-alvo, há um segmento para moradores de comunidades cujo objetivo é
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proporcionar uma reflexão inicial acerca da cidadania fiscal para moradores de
comunidades próximas às unidades da SEFAZ/CE, no intuito de contribuir para
sua emancipação social e humana.
Entretanto, o que se tem observado é o alto índice de evasão desses cursos
profissionalizantes. Encontram-se na literatura autores que tentam consolidar e
elencar os motivos da evasão. Almeida (2008) concluiu que alguns dos motivos
são: falta de apoio acadêmico, problemas com a tecnologia, falta de apoio administrativo e sobrecarga de trabalho.
Infere-se que um dos principais motivos para esta evasão se deva ao fato de
ser a temática um assunto bastante árduo, conforme Aguiar e Maia (2014, p.307)
verificaram:
Termos envolvidos na seara fiscal são bastante técnicos, o que ocasiona a incompreensão por parte da sociedade como um todo. Esse fator é
responsável pelo desinteresse por assuntos relacionados à temática. A
educação fiscal visa, então, oferecer ao cidadão o ferramental necessário
para acessar esses conteúdos, fazendo com que assuntos, outrora, obscuros, tornem-se familiares e façam parte do dia a dia da comunidade.

Como forma de diminuir o problema de evasão, acredita-se que o uso das
técnicas de gamification torne o assunto mais atraente e que estimule a sociedade
a querer aproximar-se dos conceitos de tributos.
A Gamification privilegia o uso de elementos de design de jogos em um ambiente para incrementar o engajamento, a participação, a motivação e a diversão
das pessoas que a utilizam. (WERBACH; HUNTER, 2012)
O termo gamification vem do inglês e significa uma situação na qual se emprega este método em casos que não são de puro entretenimento, como marketing, saúde, inovação e outras diversas áreas onde é possível aplicar este método.
(NAVARRO, 2013).
Há diversas possibilidades de trabalhar com a gamification. Segundo (WERBACH; HUNTER, 2012) há três categorias: interna, externa e a mudança de comportamento:
a) Gamification externa: Geralmente é utilizada para seduzir atuais e futuros consumidores, e muito empregada no contexto de vendas e marketing. Também tem a finalidade de fidelizar o cliente.
b) Gamification interna: Tem o foco interno para melhorar a produtividade,
socializar informações e integrar equipes dentro da própria organização. Muito
utilizada para treinamentos e para competição interna e saudável entre equipes.
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c) Gamification para a mudança de comportamento: Busca formar novos
hábitos benéficos, tais como: melhora nas condições de saúde, como também
mudanças na sala de aula, fazendo com que os alunos aprendam enquanto se
divertem.
Acredita-se que a utilização da gamification traz vários benefícios. Uma das
principais utilizações desse conceito está em engajar, reengajar e motivar clientes e funcionários, ativando um comportamento desejável e criando lealdade (DETERDING et al., 2011; ZICHERMANN; CUNNINGHAM, 2011).

3 A DINÂMICA DA PRÁTICA EDUCATIVA “CIDADÃO INFILTRADO” E SEUS RESULTADOS
As tarefas propostas para a prática educativa “Cidadão Infiltrado” tiveram
como foco, os seguintes temas:
a) Iniciação tributária – conceitos básicos de tributo;
b) A importância social dos tributos;
c) Atuação fiscal no Estado brasileiro;
d) O retorno dos tributos para a sociedade;
e) Acompanhamento das Contas Públicas;
f) A preservação do patrimônio público/combate ao vandalismo;
g) A exigência da Nota e do Cupom Fiscal.
Essas tarefas foram realizadas pelos participantes por intermédio da ferramenta virtual Edmodo, um ambiente virtual de aprendizagem (AVA), onde foram
postados textos contendo as missões e desafios com antecedência e disponibilizados para os alunos, que deveriam publicar o resultado das ações nessa ferramenta. As missões e os desafios foram elaborados coletando as competências e as
técnicas de gamification.
Segue-se uma breve descrição dos principais desafios e das competências
trabalhadas:
a) Desafios de encontrar algo no mundo real (fotografar coisas, pessoas, objetos): estes tipos de desafios instigaram os alunos, em seu contexto social, a encontrar e registrar atividades de cidadania propostas.
b) Desafio de identificar e registar (pesquisar na Internet e no livro-texto):
Este desafio se propôs a fazer com que os alunos, diante de textos ou documentos,
sejam capazes de encontrar possíveis irregularidades, ilegalidades ou fatos estranhos à moral e bons costumes, e registrar no ambiente.
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c) Interação com outros participantes (criação de histórias): é uma das funcionalidades que foi usada em vários pontos do jogo.
d) Interação com alguma motivação urbana: Este grupo de desafios teve
como base o registo de alguma intervenção social na paisagem urbana, como, por
exemplo, ou protesto, invasão, greve, ocupação irregular. Foi solicitado, também,
o registro em fotos e vídeos sobre esta intervenção, além de reflexões e debates
sobre intervenções passadas.
e) Criação de história coletiva: Mais uma vez foi solicitada uma interação
entre os membros do grupo; porém, o grupo foi unificado para criar uma história
em comum com base de em todo o trabalho realizado durante a pesquisa.
f) Registro em fotos: Este “desafio” fez com que os alunos, ao almoçar, lanchar ou simplesmente comprar algo, registrassem o valor dos tributos pagos por
tais produtos ou serviços.
g) Resolvendo um “abacaxi”: Este desafio solicitou do participante que o
mesmo se dirigisse a algum órgão público e efetivasse qualquer serviço e o registrasse no sistema, ou que fizesse uma pesquisa na Internet sobre os serviços
oferecidos.
h) Problemática de “um mundo sem governo”: Os alunos foram desafiados a
registrar algum fato social que não tivesse intervenção estatal de alguma nenhuma forma e, em seguida, que fizessem um registro de como seria este mundo sem
governo.
i) Envio de e-mail para autoridade: Neste desafio, os alunos foram desafiados
a enviar e-mail para autoridades solicitando algo. No caso deste estudo, foi solicitado dos senadores o envio da Constituição.
j) Entrevista com alguém: Neste desafio, os alunos tiveram que entrevistar
alguém sobre conceitos de educação fiscal.
Além dos desafios propostos, os alunos contavam com material didático e
material multimídia, como vídeos, áudios, fotos, trabalhos acadêmicos, revistas, entrevistas e várias formas de comunicação, disponibilizados no ambiente Edmodo.
O Edmodo é extremamente fácil de usar como ambiente virtual de aprendizagem. A ferramenta é projetada claramente com professores e alunos em mente,
sem necessidade de muita intervenção técnica da equipe de tecnologia, nem a necessidade de conhecimento avançado de comunicação. Toda a infraestrutura necessária é fornecida pela empresa que fornece o Edmodo, bastando apenas criar
uma conta de “professor” e iniciar a configuração em um sistema autoexplicativo.
Para implantar a gamification na ferramenta, denominaram-se os grupos
de “Nível 1”, “Nível 2” e assim por diante, para que se criasse um sistema de nível.
Alocam-se, assim, todos os alunos no “Nível 1”, em seguida, ao atingir com uma
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certa pontuação com tarefas mínimas estabelecidas, o aluno é adicionado a outro grupo semelhante no próximo nível. Esta forma de níveis é considerada muito
motivadora, pois os alunos entre seus pares afirmam em que nível estão, entusiasmando os demais alunos.
Os componentes do sistema que possuem aplicação de conceitos de gamification são: Pontuação de acordo com as notas obtidas nas tarefas propostas, obtenção de medalhas, prêmios e recompensas, facilidade de cooperação social.
Pontos são um indicador individual que mensura o grau de acerto nas atividades propostas. Considera-se essa abordagem como uma implementação da
mecânica de recompensa. Dessa maneira, identifica-se na estrutura da pontuação
uma das dinâmicas de gamification previstas no modelo de pesquisa.
Como uma forma de incentivo para ampliar a competição, foi criado um
grupo no aplicativo gratuito de compartilhamento de mensagens WhatsApp. Percebeu-se que isso foi essencial para o sucesso da prática educativa, pois fornecia
um feedback imediato, e fortalecia a competição, gerando um maior engajamento
dos participantes.
As missões foram checadas e avaliadas diariamente pelo pesquisador deste trabalho no papel de “tutor” da prática educativa. O mesmo avaliou e postou
publicamente os comentários, bem como a pontuação atingida em cada tarefa
concluída.
Como a ferramenta ainda não dispõe de um placar de líderes, o mesmo era
postado manualmente pelo tutor, ao fim de cada dia, no ambiente Edmodo e no
grupo WhatsApp. O controle poderia ter sido feito na própria ferramenta, porém
não era tão célere quanto desejado, optou-se assim por utilizar uma planilha eletrônica para atualizar o placar dos líderes.
Ao fim das atividades, houve uma solenidade para entrega dos certificados
de participação no jogo Cidadão Infiltrado, como também da respectiva premiação para os primeiros 11 colocados.
Antes da solenidade de encerramento, foi solicitado dos participantes o
preenchimento de uma avaliação de satisfação da proposta educativa, por meio
de um questionário, de forma anônima, responderam a questões acerca da estratégia, o nível de interesse das missões em si, o grau de motivação dos participantes
e, por fim, questões abertas referentes as dificuldades, sugestões e depoimentos.
Dos 17 participantes iniciais, 14 responderam a respectiva a avaliação, o que permitiu destacar:
a) Verificou-se que 35,7% dos participantes nunca tinham utilizado aplicativos para aprendizagem. Porém, mais de 57% já se utilizavam de aplicativos para
aprender.
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b) O uso de aplicativos em geral já era comum para 92,4% deles.
c) A principal dificuldade apontada foi a falta ou dificuldade de Internet,
sendo responsável por 64,3% dos apontamentos realizados.
d) Quanto às missões, as mais bem avaliadas foram a expressão de opinião
em texto, com 57,1% de aprovação máxima, seguida de criação de histórias, em que
50% do avaliados afirmaram que gostaram, no seu grau máximo de aceitação.
e) As missões e desafios que tiraram os participantes da “zona de conforto” foram menos bem avaliadas, como expressar opinião em áudio em vídeo com
28,6% de rejeição, enquanto que a atividade de enviar e-mails para os senadores
teve 21,4% de rejeição.
f) No bloco de perguntas relativas à mudança de comportamento, percebeu-se que o jogo e as atividades propostas realmente tocaram os participantes
que, expressamente, declararam a mudança de comportamento tanto quanto aos
órgãos públicos, como quanto a conceitos até então distantes.
g) A expressiva maioria, 92,8% dos participantes, confirmou que o jogo realmente os fez mudar a visão que tinham dos órgãos públicos.
h) Uma questão relevante é que os participantes acreditavam tanto na ideia
do jogo, que se entusiasmaram em dizer que eram capazes de aprender qualquer
assunto através de jogos, com 92,9% concordando com a assertiva.
i) Para 85,7% dos entrevistados, o jogo realmente os fez mudar as atitudes,
os modos de agir como cidadãos.
j) A competividade foi um dos motivos para o sucesso do jogo: 85,9% dos
participantes afirmaram que o placar dos líderes, elemento fundamental da gamification, realmente os motivou. Este fato realmente pôde ser comprovado: à medida em que era atualizado o placar, o aumento da frequência de postagem era
quase instantâneo.
k) Fato curioso foi que a recompensa inicial, ou seja, a premiação para os
melhores, que pode ter sido um fato para aderirem ao jogo. Porém, no decorrer
do mesmo, os participantes mudaram a visão do jogo, tornando os prêmios como
mera consequência, pois para 78,6% deles, claramente afirmaram que não só jogaram só por causa dos prêmios.
l) O fundamento da gamification, a interação entre participantes, foi também destacado pelos participantes, pois, para 85,5% deles, o jogo permitiu uma
melhor interação entre os colegas, o que é bastante salutar, já que os jogos servem, além de divertir, para estreitar e criar amizades, além de e também permitir
uma colaboração de conteúdo.
m) Destacou-se o fato de que 92,9% deles afirmaram que participariam de
outros jogos criados e ofertados pela Educação Fiscal. Além disto, 85,8% afirma-
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ram que a participação nestes seria puramente voluntária, já que expressaram
que participariam mesmo sem premiação seriam puramente voluntárias
n) Outra surpresa foi que, apesar de a interface tanto do site como do aplicativo serem simples e sem muitos elementos gráficos e visuais, 71,4% consideraram o jogo “viciante”, ou seja, permitiu um engajamento na atividade além do usual. Isto indica que, se as próximas versões dos jogos tiverem uma interface ainda
mais envolvente, o engajamento pode ser acrescido.
o) Na seção do jogo em si, 57,1% demonstraram que não tiveram dificuldades
para jogar, e para 85,7% o objetivo do jogo foi entendido com certa facilidade e em
pouco tempo de jogo.
Na seção sobre motivação, foi detectado que não houve uma predominância na avaliação quantos às outras seções, em que sempre predominava uma opinião mais homogênea. Diante disto, pode-se destacar o que se segue:
a) Ser o primeiro lugar não foi a principal motivação para a ampla maioria
deles: 64,3% afirmaram que a motivação foi normal ou não influenciou na motivação para jogar.
b) Outro dado que surpreendeu é que o assunto, apesar de não ser simples,
se tronou motivador para 71,4% dos participantes, o que foi muito bem recebido
pela equipe envolvida.
c) Para 78,6%, o jogo foi desafiador e um meio para superar medos. Este é
um dado interessante, já que, na educação tradicional, os desafios são barreiras
para o aprendizado e nos jogos são metas a alcançar, realmente estimulantes e
motivadores.
d) Quanto à usabilidade do jogo, o fato de ser parecido com rede social já
conhecida, como o Facebook, fez com que 78,6% dos participantes afirmassem
que esta interface facilitou a participação no jogo, bem como influenciou na motivação.
e) O fato de ser divertido fez 78,6% dos participantes afirmarem que o jogo
os tornou motivados, sendo para 42,9%, “amplamente motivador”, e fácil de jogar
para 57,2% deles.
f) O aplicativo Edmodo disponibilizado foi um entre outros requisitos para
que o sucesso do jogo seja atendido. Para 57,1% dos entrevistados, o fato de haver
um aplicativo os influenciou na participação no jogo.
Por fim, nas questões abertas, foram ressaltadas algumas melhorias e alguns depoimentos: uma das insatisfações dos jogadores é que o jogo trava quando tem um número considerado de postagens; e o fato de não ser totalmente em
português.
Ao fim, foram solicitados depoimentos sobre o jogo como um todo e desta-
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caram-se alguns relatos que demonstraram a aprovação do experimento, ressaltando que é um avanço na educação, e o poder de engajamento, divertimento e
atenção que o mesmo causou nos participantes.
Nos depoimentos registrados, verificou-se que, na análise dos alunos, o projeto de gamification foi bem aceito e bem avaliado como um todo.

4 CONCLUSÃO
A implementação da prática educativa “Cidadão Infiltrado” seguiu os passos da teoria do Werbach e Hunter. Sendo essa aplicada mediante a ferramenta
Edmodo, no sentido de responder ao objetivo deste estudo para avaliar a adequação da gamification para a prática educativa junto a Educação Fiscal.
Essa prática foi aplicada por sete dias e, ao fim destes, junto com entrevistas, extraíram-se alguns resultados relevantes, ao quais constataram que as
aplicações “gamificadas” provocam em algumas pessoas uma real mudança comportamental, tais como aquelas que elegem uma importância para determinadas
atividades, como fazer exercícios, comer melhor, reciclar, economizar algo, entre
outros similares.
Para tal, a análise fundou-se num conjunto de variáveis que tornou possível avaliar reações emocionais e racionais por meio de postagens e depoimentos
concretizados durante a experiência, além da participação dos jovens durante as
atividades desenvolvidas.
Ressalta-se que o assunto sobre a temática Educação Fiscal, por ser um
tema distante e abstrato para a maior parte de população, ficou bem assimilado e
compreendido pelos jovens participantes.
A plataforma virtual utilizada, Edmodo, precisou ser complementada por
uma ferramenta autônoma, independente e síncrona para estimular os alunos,
mantendo os mesmos sempre engajados, motivados e desafiados. Neste caso utilizou-se o WhatsApp, pertencente à empresa Facebook.
Questiona-se se a gamification é apenas um modismo ou é um fenômeno
que influenciará na vida cotidiana, inclusive na educação. Somente se poderá
constatar a sua eficácia acompanhando a sua aplicação durante os próximos anos.
A partir disso, analisou-se que os conceitos da gamification surtiram os
efeitos desejados nos aspectos de redução de evasão, aumento de motivação e
interesse dos alunos e melhor desempenho na avaliação final.
Este trabalho comprovou que o aprendizado de Educação Fiscal é possível
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e facilitado a partir da gamification.
Sobre trabalhos futuros, percebeu-se que é necessário fazer alguns ajustes para facilitar ainda mais a experiência, como inclusão de melhores ambientes
gráficos, criação ou ajuste da ferramenta para ter o idioma 100% na língua pátria,
melhoraria da forma de avaliação, como também o acompanhamento da pontuação e divulgação dos líderes e a necessidade de um tutor focando quase que integralmente durante o período do jogo.
Outras pesquisas que este trabalho pode gerar incluem um estudo mais
aprofundado da influência da neurociência na motivação das pessoas e o que
ocorre no organismo quando a pessoa está jogando.
A longo prazo, espera-se que os resultados colhidos e as metodologias aplicadas sejam incorporadas ao Programa Nacional de Educação Fiscal, e sua aplicação e aprimoramento diminuam a evasão dos cursos e capacitações e aumentem
o interesse da população em geral sobre tema.
O impacto esperado para futuras edições dessa prática educativa é, em
última análise, a conscientização e massificação do conceito de Educação Fiscal,
diminuindo assim a sonegação fiscal e, em decorrência disto, a carga tributária, e
assim formar bons cidadãos nas novas gerações.
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Resumo
Esta pesquisa analisa os impactos da política pública de incentivo às micro e pequenas empresas (MPE), especificamente a introduzida no Brasil através da Lei
Complementar nº 123, de 2006, conhecida como Simples Nacional, sobre a geração de emprego e renda na indústria de transformação entre os anos de 2006 a
2011.Para isso, utilizou-se o método de diferença em diferenças, bastante utilizado na avaliação de programas de políticas públicas, em um painel montado com
todos os estados brasileiros. Os resultados sugerem que houve uma diminuição
tanto do número de empregos quanto de estabelecimentos para as pequenas e
médias empresas da indústria de transformação.
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ABSTRACT
This research analyzes the impact of public policy of encouraging Micro and
small enterprises (MSEs), specifically the introduced in Brazil by Complementary
Law Nº 123, 2006, known as Simple National, about in generating employment and
income in the manufacturing industry between the years 2006 to 2011. For this
paper we used the difference in differences method, which is widely used in the
evaluation of public policies such programs, in a panel assembled with all the Brazilian states. The results suggest that there has been a decrease in the number of
job as of small and medium-sized establishments of enterprises in the manufacturing industry.
Keywords: Employment and income; Micro and small enterprises (MSE); Simples
Nacional; Public policy; Transformation industry

1 INTRODUÇÃO
É inegável a importância das microempresas e das pequenas empresas
(MPE) na conjuntura socioeconômico do Brasil. Este segmento é responsável
por cerca de 25% do Produto Interno Bruto brasileiro (PIB), emprega aproximadamente 52% das pessoas economicamente ativas e responde por 99% dos estabelecimentos do país. (Ministério de Planejamento - MP, 2013). Apesar disso este
segmento enfrenta problemas para se estabelecer formalmente, bem como a concorrência com os setores de maior porte econômico.
Ao se comparar o custo de abertura de um negócio no Brasil e no Mundo,
observa-se que naquele existe um dos maiores custos. Se comparado em relação
aos países do bloco dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), ainda
assim o custo brasileiro é bem superior, pois nesses países a média é equivalente
a U$ 373,03 (FIRJAN, 2010).
Ultrapassada a barreira à entrada, ainda existem uma série de outros custos burocráticos que acompanham a empresa no decorrer do seu ciclo de vida.
E esses custos são relativamente mais elevados para o micro e pequeno empresário. Estes custos foram apurados entre 2013 e 2014 pela Consultoria Deloitte
(2013/2014) na pesquisa “Compliance Tributário no Brasil – As estruturas do Capital humano e visão estratégica: Os fatores críticos de sucesso, na visão dos gestores empresas para atuar em um ambiente complexo”. Constatou-se que há uma
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diferença significativa entre o custo de cumprimento das obrigações tributárias
entre as pequenas, médias e grandes empresas. O estudo verificou que o custo
para acompanhamento e cumprimento das obrigações tributárias para a pequena empresa brasileira é de 1,72% do faturamento, enquanto a média e a grande
empresa têm custos, respectivamente, de 0,26% e 0,12%.
Outro fator que agrava a situação das MPE é a dificuldade de acesso ao
crédito. Essa dificuldade é potencializada em virtude das características dos pequenos empreendimentos: os registros contábeis ou não existem ou são pouco
confiáveis, a lucratividade é incerta e a taxa de sobrevivência é baixa. Além disso,
garantias de pouco valor eleva o risco e os juros.
Portanto, uma série de exigências fiscais, a falta de assessoria especializada
e a restrição ao crédito são fatores que podem favorecer a baixa taxa de sobrevivência dessas empresas. O regime diferenciado e favorecido pode compensar
eventuais custos adicionais decorrentes da baixa produtividade das MPE e da baixa economia de escala desse segmento.
Comprovadamente os pequenos negócios têm papel relevante na absorção
de mão-de-obra tanto em países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento. Nos EUA tais empresas responderam por 76,5% dos novos postos de trabalho entre 1990 e 1995; na Zona do Euro, no mesmo período, essas firmas responderam pela criação de 259 mil empregos por ano (PUGA, 2000). No Brasil as MPE
respondem por 52% dos empregos formais (SEBRAE,2012). Num cenário econômico globalizado no qual as grandes companhias geram relativamente cada vez menos empregos, as MPE têm uma importância estratégica na geração de emprego
e renda.
Talvez o ponto mais positivo da política de incentivo às MPE seja a redução da informalidade com o consequente aumento da arrecadação tributária e
previdenciária. Com a redução de custos diretos (tributos e burocracia) e indiretos (juros subsidiados, assessoria à gestão, etc.), a tendência é o incremento no
número de novos estabelecimentos ou a redução de mortalidade dos existentes.
Schneides e Klinglmair (2004) estimaram o tamanho deste mercado informal em
110 países em desenvolvimento. Concluíram que o tamanho desse mercado nesses países de economia em transição é de 41% do PIB (ano-base 1999/2000), o que
mostra a importância da eficácia imediata da política pública no setor invisível da
economia. No Brasil a informalidade alcança 38% do PIB. Na OCDE a média do setor informal é de 18% do PIB. Uma elevação dos encargos sociais, que corresponde
a 91,2% do salário no caso brasileiro, combinado com o aumento da regulação do
Estado são os fatores principais que contribuem para o crescimento e o tamanho
do setor informal da economia. (MELO, 2010)
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Historicamente, no Brasil, as políticas de incentivo às MPE ocorriam sem
um critério uniforme pelos mais de 5.500 municípios, pelos 26 estados e o Distrito
Federal e pela União. A partir de 1997 o governo federal fez introduzir no sistema
jurídico do país o modelo simplificado de pagamento de impostos e contribuições,
o Simples Federal, criado pela Lei n° 9.317/96. Todavia, este regime dependia da
adesão dos Estados e Municípios através de convênios. A adesão das unidades
subnacionais foi comprovadamente insignificante, somente dois Estados e cerca
de 50 municípios, por meio de convênio, aderiram ao Simples Federal. Isto significa dizer que sua atuação foi restrita ao âmbito federal.
As mudanças mais eficazes iniciaram a partir de julho de 2007 com a vigência da Lei Complementar n° 123, de 2006, a Lei do Simples Nacional. Este estatuto
passou a disciplinar o tratamento tributário de redução/simplificação de contribuições e impostos, além de dispor de políticas públicas de incentivo aos pequenos negócios no âmbito licitatório, exportações, crédito e inovação tecnológica,
entre outras.
Esta pequena reforma tributária acontece no Brasil quando se questiona
o porquê do marasmo no desenvolvimento do País visto que este não tem crescido, em termos de PIB, em nível de equivalência aos seus congêneres emergentes do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). Segundo o World
Economic Outlook (WEO), edição de abril de 2015, do Fundo Monetário Internacional (FMI), que avalia que a economia mundial está recebendo um impulso
positivo para o crescimento, “enquanto os países emergentes e em desenvolvimento cresceram a uma taxa média de 6,5% a.a. no período de 2000/2008, o
Brasil cresceu a uma taxa média de 3,7% no mesmo período” (WEO/FMI, Carta
de Conjuntura, 26/mar/2015, p. 95).
O ponto inovador e inédito em relação a essas políticas no resto do mundo,
talvez seja o fato de o sistema simplificado de pagamento (Simples Nacional) alcance vários tributos (seis impostos e contribuições federais; um imposto estadual, o
ICMS; e um imposto municipal, o ISS), com a apuração unificada pelo faturamento
e recolhimento de forma globalizada e racionalizada mediante apenas um documento de arrecadação. A repartição dessas receitas entre os entes tributantes
também é inovador em relação aos sistemas tributários comparados.
Este estudo tem como meta analisar os efeitos do Simples Nacional na criação de empregos e à formalização de novos estabelecimentos da indústria de
transformação no período de 2006 a 2011. A metodologia aplicada baseou-se no
método da diferença em diferenças, ou dupla diferença (DD), bastante utilizado na
avaliação de programas de políticas públicas.
A indústria de transformação tem experimentado um forte declínio da ati-
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vidade econômica. Este fenômeno conhecido como desindustrialização foi provocado pela alta tributação, forte regulamentação, câmbio valorizado, queda da
produtividade, e forte concorrência em face do mercado globalizado. Sem embargo, o conjunto desses fatores implicaram redução relativa da participação do
setor manufatureiro no PIB nacional entre 1985 e 2013 de 27,2% para 13,2%.
Espera-se que com o incentivo plasmado nessa política governamental as pequenas firmas desse setor possam se fortalecer. Uma redução dos custos tributários
e burocráticos, bem como no incentivo ao comércio internacional, compra públicas, desregulamentação, e apoio à inovação tecnológica, podem reduzir o desemprego e a informalidade no setor.

2 REFERENCIAL TEÓRICO
A questão das políticas públicas voltadas para o setor econômico das microempresas e empresas de pequeno porte já foi objeto de inúmeros estudos
científicos. A abordagem a seguir relaciona alguns nesta área.
Souza Neto (2006) analisou o papel MPE italianas e brasileiras nos processos de integração europeia e no Mercosul, respectivamente. A pesquisa revelou profundas diferenças no papel desempenhado por essas em cada bloco e
no tratamento dispensado ao seu desenvolvimento. O estudo constatou que na
União Europeia e, particularmente, na Itália, houve grande valorização dessas
empresas, com a preocupação de criar um ambiente empresarial favorável à
sua competitividade.
Lopes Filho (2007) analisou o impacto da introdução do Simples na geração
de emprego na indústria de transformação no Estado do Ceará entre 1995 a 2006.
Os resultados indicam que houve um aumento significativo no número de vínculos empregatícios nas Micro e Pequenas Empresas (MPE) após a introdução do
SIMPLES. Observou-se também que a maior concentração desses estabelecimentos está localizada na grande Fortaleza (RMF). Concluiu que o SIMPLES contribuiu
para o crescimento em número de estabelecimentos e vínculos empregatícios na
Indústria de Transformação no Estado do Ceará no período de 1995-2006.
Bastos (2008) pesquisou a migração das MPE do Simples Federal (SF) para
o Simples Nacional (SN) avaliando os prós e contras desta opção, uma vez que os
dois regimes são opcionais para o contribuinte. Ele concluiu que um aspecto positivo do SN em relação ao SF foi a desburocratização e facilitação na apuração dos
impostos e contribuições com o recolhimento em uma única guia de 7 tributos
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diferentes. Por outro lado, argumenta o fato de a empresa a baixa faixa de limite
de faturamento pode fazer com que a MPE tenha um alto custo tributário ao sair
do sistema por ultrapassar esse limite.
Lima Neto (2009) estudou o impacto do Simples na geração do emprego
para o setor têxtil nas microrregiões brasileiras no período de 1995 a 2005. Contatou o autor que houve um aumento significativo no número de vínculos empregatícios nas MPE da cadeia têxtil/confecção após a implantação do Simples Federal.
Utilizando o método da diferença das diferenças, Andrade (2010) estudou a arrecadação tributária do ICMS no Ceará e, diferentemente de Romero (2009), concluiu que para todos os setores, as empresas optantes pelo Simples Nacional passaram a recolher 25,24% menos ICMS do que as empresa pertencentes ao grupo
de controle.
Costa (2010) estudou o modelo Simples Nacional como diferencial de tributação aplicado às microempresas e empresas de pequeno porte com a finalidade
de garantir maiores perspectivas de consolidação desses negócios no mercado, a
partir de um tratamento tributário diferenciado. O estudo visava analisar a relevância do tratamento tributário diferenciado como forma de estimular o desenvolvimento desse segmento na economia nacional. Apesar de não ser possível
perceber vantagens significativas, posto que, segundo o autor, o modelo Simples
Nacional ainda está em fase de experimentações, o tratamento diferenciado apresenta vantagens e desvantagens para este setor produtivo.
O impacto do Simples na geração de renda e emprego dos empreendimentos do setor informal foi analisado por Melo (2010) com base nos dados da Economia Informal Urbana do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (ECINF/
IBGE), de 2003. O resultado indicou que o Simples causou aumento da renda dos
microempreendedores e do número de empregos.
No trabalho realizado por Viol e Rodrigues (2000), os autores analisam o
tratamento tributário atualmente dispensado às MPE estabelecidas no Brasil. Em
especial, concentrou-se a atenção no modelo de tributação simplificado instituído
em 1996 pelo governo federal, e conhecido como SIMPLES. Para tanto, analisou-se
as características básicas das MPE atuantes no Brasil, comparando-as com a experiência dos países da OCDE.
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3 METODOLOGIA
3.1 Obtenção dos Dados

Os dados sobre a quantidade de estabelecimentos da indústria de transformação, de acordo com a Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE)
2.0, e pessoal ocupado assalariado foram encontrados no banco de dados do IBGE
de acordo com o cadastro geral de empresas. Foram obtidos dados para o período de 2006 a 2011. Tal período foi escolhido devido à necessidade de se ter um
ano pré e pós Simples Nacional, cuja justificativa metodológica será dada adiante
explicada, e em face da disponibilidade dos dados. As variáveis de controle, PIB e
média dos anos de estudo de pessoas com idade superior a 24 anos, também foram encontradas no banco de dados do IPEA. O salário médio dos trabalhadores
do setor analisado, também utilizado como controle, foi encontrado no IBGE. Os
dados de alguns estados da Região Norte, todavia, não foram obtidos dessas fontes
acima mencionadas.
3.2 Análise descritiva da indústria de transformação no Brasil
entre 2006 e 2011

Assim como na maioria dos países industrializados, as MPE também são
maioria dos estabelecimentos industriais no país. A Tabela 1 mostra a evolução
desses de acordo com seu porte.
Tabela 1 - Nº de estabelecimentos da indústria de transformação,
por porte – 2006/2011

Fonte: IBGE (2014).
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Como descrito na tabela, as MPE somam mais de 97% dos estabelecimentos da indústria de transformação do país, em todo o período analisado. Em 2006
totalizam mais de 382 mil estabelecimentos, passando para mais de 425 mil no
ano de 2011. No entanto, quando se compara a participação apenas das microempresas no total de estabelecimentos no país, tem–se uma pequena queda de
0,88% (87,26% no ano de 2006 para 86,38% no último ano estudado). Quanto aos
outros portes de estabelecimentos, todos aumentam sua participação no final
do período.
O Gráfico 1 exibe a trajetória das taxas de crescimento, ano a ano, do número de estabelecimentos por porte. Empresas de porte pequeno, médio e grande
tiveram crescimento de mais de 6% em 2007, ano em que a lei do Simples Nacional
entrou em vigor, enquanto que as microempresas cresceram menos que 1%. Neste
mesmo ano, pode-se destacar o aumento de quase 10% do número de estabelecimentos de firmas de grande porte. Em 2008 e 2009 todas cresceram muito pouco,
provavelmente pela crise financeira mundial no período que refletiu na economia
real. No restante do período há uma recuperação do crescimento, exceto para as
microempresas que apresentaram decréscimos de quase 2% em 2011.
Gráfico 1 – Taxas de crescimento do número de estabelecimentos da indústria de transformação, por porte – 2007 até 2011

Fonte: IBGE (2014).

A Tabela 2 exibe a evolução do número de trabalhadores assalariados da
indústria de transformação, por porte. Observa-se uma dinâmica diferente do nú-
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mero de estabelecimentos. Nesta, as microempresas apresentavam maior participação no cenário nacional, enquanto que naquela as empresas de grande porte
são as que mais se destacam, ou seja, mais empregam mão de obra.
De acordo com os dados, o setor empregava em 2006 mais de 6,6 milhões
de trabalhadores. No ano de 2011 este número aumentou para mais de 8,2 milhões. Quando se leva em consideração o porte das empresas, vê-se que as MPE
empregam em média 37% da mão de obra utilizada em todo período. O papel
mais importante nesse âmbito é o de grandes empresas que empregavam no
início do período mais de 2,6 milhões de trabalhadores, passando para aproximadamente 3,5 milhões no ano de 2011, equivalente a mais de 42% de trabalhadores
empregados.
Tabela 2 - Número de trabalhadores assalariados da indústria
de transformação no Brasil, por porte – 2006 até 2011.

Fonte: IBGE (2014).

O Gráfico 2 mostra a evolução das taxas de crescimento do número de trabalhadores assalariados da indústria de transformação no período. As trajetórias
são semelhantes às exibidas pelo Gráfico 5, ou seja, nos anos de crise as taxas
caem e se recuperam posteriormente. Vale destacar que em 2008 e 2009 as MPE
sofreram menor impacto, no que diz respeito à variável em análise, do que médias
e grandes empresas, talvez por estas últimas operarem diretamente, via o comércio exterior, com as economias centrais fortemente influenciadas pela crise (EUA
e Europa). As firmas de porte médio, por exemplo, tiveram um decréscimo de quase 2% no ano de 2009. Outro ponto importante é que a dinâmica semelhante de
ambos os gráficos pode significar que a estrutura produtiva dessas empresas é a
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mesma, ou seja, embora a política pública também estimule inovações, o número
de estabelecimentos e de trabalhadores assalariados é diretamente proporcional.
Logo, a relação trabalho/capital nesse setor industrial parece não ter sido alterada
pela lei.
Gráfico 2 – Taxas de crescimento do número de trabalhadores
assalariados da indústria de transformação, por porte –
2007 até 2011'

Fonte: IBGE (2014).

3.3 Método Econométrico

Com a finalidade de obter o efeito da política de incentivo tributário na
criação de empresas MPE e no número de trabalhadores assalariados da indústria de transformação dos Estados brasileiros, utilizou-se o método da diferença
em diferenças, ou dupla diferença (DD), que é bastante utilizado na avaliação de
programas de políticas públicas.
Nesse caso, tem-se dois grupos, o grupo de tratamento, ou seja, o que é atingido pelo programa implementado pela política tributária das MPE, e o grupo de
controle, que não é. Portanto, para medir o efeito da política de incentivo às MPE,
será feita a diferença entre as diferenças desses dois grupos antes e depois do
tratamento. O quadro abaixo resume melhor esse método.
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Quadro 1 – O método da diferença em diferenças

Fonte: Elaboração Própria.

Como observado,
e
apresentam em que medida ambos os grupos se alteram
entre o período ex ante e ex post à política pública. Como o grupo de controle não foi exposto
ao programa, por hipótese, as mudanças foram sofridas por fatores que também afetaram ao
grupo de tratamento. Por outro lado,
e
são as diferenças entre controle
e tratamento antes e depois da política.
Subtraindo então
, tem-se a diferença entre a diferença dos dois períodos, entre cada um dos grupos, por isso o nome dupla diferença. Portanto, capta-se o efeito líquido
de diferenças peculiares entre os grupos, invariantes no tempo, mesmo que não sejam observáveis.
O estimador de DD também pode ser encontrado a partir de uma regressão simples,
utilizando o método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). Como indicado na equação
(1), onde
é uma dummy com valor um para o grupo de tratamento e
é uma dummy com
valor um para o período pós-política.
(1)
Onde:
: representa a variável estudada.
: valor esperado da variável estudada quando se analisa o grupo de controle antes da
mudança (termo constante).
: impacto do grupo de tratamento na variável estudada (diferença permanente entre
controle e tratamento).
: impacto do segundo período sobre a variável estudada (tendência no tempo comum
entre controle e tratamento).
: impacto pós-evento do grupo de tratamento, em relação ao grupo de controle, sobre
a variável estudada (efeito verdadeiro do tratamento).
: erro aleatório não observado (variáveis independentes não incluídas).
: 1, ..., n.

281
Administração pública em debate: estudos em homenagem Aos 10 anos da Fundação Sintaf

14. CONTRIBUIÇÕES DO SIMPLES NACIONAL PARA A FORMAÇÃO DO EMPREGO NO BRASIL :
UMA ANÁLISE DA INSDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO

t: 0,1.
Vale salientar que este procedimento é semelhante à metodologia de dados
em painel com efeitos fixos. Além disso, podem-se incluir variáveis de controles
na regressão para garantir que os efeitos de outras variáveis causem um viés na
estimação, para garantir que será o verdadeiro efeito da política exógena.
3.4 Modelo Estimado

Utilizou-se o método de dupla diferença com a inclusão de variáveis de controle, procedimento justificado anteriormente. Para isso, foram escolhidas variáveis como o PIB, para refletir o nível de atividades econômicas e crescimento dos
Estados, a média dos anos de estudos das pessoas com idade superior a 24 anos
e o salário médio dos trabalhadores do setor escolhido, afinal é uma variável que
atinge diretamente a oferta de trabalho.
Foi montado um painel com os anos de 2006 até 2011 para todos os estados
brasileiros. Cada porte de empresa, micro, pequena, média e grande em cada Estado, foi considerada como um indivíduo. O grupo de tratamento foi formado por
micro e pequenas empresas de acordo com a classificação do SEBRAE2. Por sua
vez, o grupo de controle foi constituído por médias e grandes empresas. Aplicou-se o logaritmo sobre as variáveis dependentes para se ter uma medida de semielasticidade3. Assim, para medir o impacto da política tributária sobre o número de
estabelecimentos e o número de trabalhadores assalariados, foram estimadas as
seguintes equações:
(2)
(3)
Onde:
E = número de estabelecimentos.
N = número de trabalhadores assalariados.
= dummy com valor um para o período pós implantação da política tributária.

2 O SEBRAE utiliza o número de empregados do IBGE como critério de classificação do porte das empre-

sas, para fins bancários, ações de tecnologia, exportação e outros. Desta forma, as empresas industriais
com até 99 empregados são consideradas micro e pequenas.
3 Neste modelo, o coeficiente de inclinação mede a variação relativa no regressando para uma dada variação absoluta no regressor. Tem-se que
.
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= dummy com valor um para pequenas empresas após a política tributária.
= dummy com valor um para microempresas após a política tributária.
= PIB estadual deflacionado pelo IGP-DI.
= salário médio dos trabalhadores da indústria da transformação (em
salários mínimos)
= Média dos anos de estudo de pessoas com idade superior a 24 anos.
= Erros aleatórios não observáveis.
i = 1,..., n.
t = 2006 até 2011.
Os parâmetros
e
medem o efeito do grupo de controle, grandes e
médias empresas, sobre o número de estabelecimentos e pessoal ocupado assalariado, respectivamente. Ou seja, mostram o impacto da política tributária nas
médias e grandes empresas.
Por sua vez, os parâmetros
e
medem o impacto que o Simples Nacional, especificamente por meio do programa Simples Nacional, nas pequenas
empresas (grupo de tratamento), causa no mercado de trabalho, seja afetando número de estabelecimentos ou afetando o número de trabalhadores assalariados.
O mesmo pode ser dito sobre os parâmetros
e , porém estes se referem às
microempresas. São esses os parâmetros previstos pelo método de diferença em
diferenças.
Os demais parâmetros estimados, em ambas as regressões, se referem às
variáveis de controle utilizadas. Logo,
e
medem a elasticidade do número
de estabelecimentos e trabalhadores assalariados em relação ao PIB.
, ,
e
, por sua vez, são semi-elasticidades das mesmas variáveis, mas em relação ao
salário médio dos trabalhadores e nível de educação. Vale ressaltar que para se
obter a elasticidade desses parâmetros, basta que se multiplique o parâmetro pela
média da variável de interesse.

4 RESULTADOS
Os resultados do processo de estimação descrito no item anterior estão expostos nas tabelas seguintes. A Tabela 3 traz os resultados da estimação do modelo 2 que se refere ao número de estabelecimentos da indústria de transformação.
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Tabela 3 – Resultados da regressão para o modelo (2)

Nota: *significante a 5%.

Inicialmente, os resultados mostram que o impacto do Simples Nacional
aumentou o número de estabelecimentos no país, independente do porte, representado pelo coeficiente positivo e estatisticamente significante, ao nível de 5%,
estimado para a dummy que representa o período pós Simples Nacional. Porém,
quando se restringe a análise ao grupo de tratamento no período ex post a lei,
tem-se que a política adotada, tudo mais constante, diminuiu o número de microempresas. Vale ressaltar que a magnitude do parâmetro é muito pequena. Quanto às pequenas empresas, o parâmetro estimado não é significante o nível de 5%.
Quanto às variáveis usadas como controle, apenas o PIB mostrou-se significante,
caso este aumente 1% o número de estabelecimentos aumentará 0,5%.
A Tabela 4 mostra os resultados da estimação do modelo 3, onde a variável
dependente é o número de trabalhadores ocupados assalariados. Primeiramente,
tem-se que desconsiderando o porte das empresas, houve um aumento do número de trabalhadores assalariados no país, representado pelo coeficiente positivo
e estatisticamente significante, ao nível de 5%, estimado para a dummy que representa o período pós Simples Nacional.
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Tabela 4 – Resultados da estimação para o modelo (3)

Nota: *significante a 5%.

Quando analisados os parâmetros referentes à diferença em diferenças, ou
seja,
e
, tem-se que ambos são estatisticamente significantes e negativos.
Logo, o Simples Nacional, que utiliza como principal mecanismo de apoio às micro
e pequenas empresas a política de incentivo, não teve efeito líquido positivo sobre
o número de trabalhadores assalariados na indústria de transformação. No entanto, para o grupo de controle no período pós política o impacto sobre a mesma
variável, denotado na estimação pela constante, foi positivo. Dessa forma, empresas de porte médio e grande contrataram mão de obra em um nível maior que
pequenas e micro.
No que diz respeitos as variáveis usadas como controle, tem-se que o PIB e
nível de educação apresentam parâmetros significantes com sinal positivo. Dessa
forma, o aumento de 1% no PIB provoca um aumento de, aproximadamente, 0,48%
no número de trabalhadores assalariados. Para o nível educacional, refletido pela
média dos anos de estudos de pessoas com mais de 24 anos, o resultado é bastante
intuitivo, pois quanto maior o nível de educação maior a chance de se obter um
emprego. Quanto a variável salário, esperava-se que seu impacto fosse negativo
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e estatisticamente significante, fato não confirmado pela estimação. Uma possível
explicação é que o Estatuto das MPE pode ter diminuído o custo das firmas de tal
forma que o salário deixou de ser relevante na contratação de mão de obra.

5 CONCLUSÃO
Este trabalho buscou verificar o impacto do Simples Nacional nas micro
e pequenas empresas pertencentes à indústria de transformação, classificadas
de acordo com CNAE 2.0, no tocante ao número de estabelecimentos e pessoal
ocupado assalariado. Para tanto, utilizou-se metodologia de diferença em diferenças, ou dupla diferença (DD). As MPE foram consideradas grupo de tratamento,
enquanto as médias e grandes empresas formaram o grupo de controle. Dessa
forma, montou-se um painel com todos os estados brasileiros, exceto os da região
norte, por falta de dados, para os anos de 2006 até 2011. Além das variáveis comumente utilizadas nessa metodologia de DD, incluíram-se variáveis de controle
como: salário médio dos trabalhadores do setor, PIB estadual e média dos anos de
estudo de pessoas com mais de 24 anos, como proxy para educação.
Quando se analisou o impacto do programa estudado sobre o número de
estabelecimentos, constatou-se que embora o número geral destes tenha aumentado, o efeito da Simples Nacional sobre o público alvo (MPE) não foi positivo, ou
seja, o número de microempresas caiu, enquanto que o parâmetro estimado do
mesmo efeito para pequenas empresas (empresas de pequeno porte) não foi estatisticamente significante. As variáveis salário e educação também não impactaram no número de estabelecimentos industriais, pois os parâmetros estimados
para tais não foram significantes. Quanto ao PIB, os resultados da estimação apontaram que o aumento de 1% nesta variável aumenta em 0,5% o número total de
estabelecimentos.
No que diz respeito ao mercado de trabalho, ou seja, pessoal ocupado assalariado do setor, a política estudada mostra resultados semelhantes. Dessa forma,
o número de trabalhadores assalariados aumentou no período estudado, independente do porte das empresas, mas quando se leva em conta as MPE, a lei não teve
o efeito esperado. Os resultados mostram que houve uma diminuição do número
de trabalhadores assalariados após a lei do Simples Nacional, tudo mais constante.
Quanto às variáveis usadas como controle, tem-se que apenas o PIB e o nível de
educação apresentam parâmetros significantes com sinal positivo. Dessa forma,
o aumento de 1% no PIB provoca um aumento de, aproximadamente, 0,48% no nú-
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mero de trabalhadores assalariados.
Vale ressaltar que o parâmetro estimado para variável salário não foi significante em nenhuma das equações estimadas. Dessa forma há indícios que no
período estudado os salários dos trabalhadores não foram empecilho para criação de novos empregos com carteira assinada ou novos estabelecimentos. Uma
possível explicação é que a Lei do Simples Nacional pode ter diminuído o custo
fixo das firmas de tal forma que o salário deixou de ser relevante na contratação
de mão de obra.
Logo, de acordo com a metodologia utilizada, pode-se concluir que o Simples Nacional não trouxe aumento no número de estabelecimentos e trabalhadores ocupados assalariados das micro e pequenas empresas. No entanto, os efeitos da política pública sobre empresas de grande e de médio porte, no que diz
respeito ao pessoal ocupado assalariado, foram positivos. É importante salientar
que essa análise é feita para o período estudado e limita-se ao setor da indústria
de transformação. Convém ressaltar a crise econômica mundial ocorrida entre
2008 e 2009 pode ter afetado os resultados obtidos.
No entanto, em que pese os argumentos dos empresários do setor industrial e de parte da academia de que o país passa por um processo de desindustrialização, os efeitos sobre empresas de grande e de médio porte, no que diz respeito
ao pessoal ocupado assalariado, foram positivos.
Portanto, pode-se concluir que embora o Simples Nacional não tenha, em
relação à presente pesquisa, promovido, no período analisado, um incremento no
número de estabelecimentos e trabalhadores ocupados assalariados no setor da
indústria de transformação no tocante aos pequenos negócios, há que se ressaltar alguns fatores que direta ou indiretamente possam ter causado resultado diverso do esperado.
Com base na literatura pesquisada e nos resultados empíricos obtidos nesta pesquisa, pode-se especular que vários fatores, como abaixo descritos, podem
ter, de certa forma alterado a perspectiva da obtenção de resultados que implicassem maior efetividade e eficácia na política pública de incentivo à geração
do emprego e da renda no âmbito das MPE do setor industrial de transformação.
Destarte, sem a pretensão de elaborar uma lista exaustiva, em face o escopo desse trabalho, constata-se que:
1. Há que se considerar o fato de que a abordagem metodológica pode ter
influenciado os resultados apresentados neste trabalho. Esta questão refere-se
tanto ao conceito de microempresa (ME) quanto à classificação econômica do que
seja empresa de pequeno porte (EPP). Neste sentido, enquanto o Estatuto das MPE
tem como exigência para ser beneficiária do tratamento diferenciado e favorecido
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no âmbito tributário e empresarial dispensado às microempresas e às empresas
de pequeno porte que tenham receita bruta anual, respectivamente, de R$ 360
mil e deste valor até 3,6 milhões, este trabalho adota a classificação Sebrae/IBGE
(ou seja, são microempresas e empresas de pequeno porte os estabelecimentos
da indústria de transformação com até 99 empregados). Sugere-se, destarte, um
estudo que aprofunde este aspecto metodológico afim de que se possa esclarecer
esta questão.
2. Sabe-se que alguns estados têm aumentado fortemente o regime de substituição tributária (que é a tributação a que está sujeita o optante do regime do
Simples Nacional) para evitar perda de receita decorrente do incentivo ora estabelecido. Destarte, como o setor manufatureiro é o que mais agrega valor adicionado, com a incidência da ST o custo tributário por produto aumentou acima da
média dos demais segmentos econômicos. Além disso, o Ceará, bem como alguns
outros Estados, não concede quaisquer benefícios fiscais para as MPE como recomendam as boas práticas tributárias e como está previsto na LC 123/2006.
3. Em termos de concorrência negocial a vedação, pela legislação tributária, para transferência de créditos fiscais (princípio da não cumulatividade do
ICMS) o que gerou uma desvantagem econômica para as MPE optantes pelo Simples Nacional. Esta desvantagem consiste no fato de as firmas compradoras de
bens e serviços barganhe descontos a fim de compensar a falta de créditos fiscais
do ICMS, o que reduziria, em tese, a margem de lucro. Sem o direito aos créditos
fiscais do ICMS alguns clientes dos MPE foram buscar no mercado outros fornecedores visando economia tributária.
4. Alguns trabalhos acadêmicos (Giongo e Morello, 2007; Romero, 2009)
alertam para o fato de que a opção pelo Simples Nacional pode não ser vantajoso
para as MPE em face de outros regimes de tributação (ex.: o lucro real ou presumido), daí a recomendação de se analisar, também, o fato de algumas empresas
industriais não terem optado pelo Simples Nacional.
5. A indústria de transformação tem perdido participação relativa na economia brasileira nos últimos 30 anos. Esta participação na formação do PIB mostra que o setor recuou de 27,2% em 1985 para 13% em 2013 a sua participação relativa na economia. Já em relação da participação da indústria de transformação na
geração de empregos formais esta chegou a deter 27,1% em 1986, mas sofreu uma
queda acentuada de 9,9%, atingindo apenas 17,2% em 2012. O setor manufatureiro
chegou a deter 14,3% dos estabelecimentos brasileiros em 1987, no entanto detém
somente 9,9% em 2012, segundo dados da RAIS-MTE. Embora esta seja uma tendência mundial, acredita-se que esse processo de desindustrialização ocorre prematuramente no Brasil. Este é um fenômeno relevante da conjuntura atual desse
setor, e este trabalho pode ter constatado esta tendência, em relação às MPE des-
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te segmento econômico.
6. Convém lembrar que o artigo 17 do Estatuto das MPE impede algumas
empresas industriais (p. ex. indústria de bebidas e de cigarros) de optar pelos benefícios do SN. Este fato pode, ainda que de forma indireta, ter enviesado o resultado final deste estudo. Ou seja, é provável algumas empresas da CNAE 2.0 do IBGE
tenham sido incluídos no rol das MPE (até 99 empregados), neste estudo, quando
a Lei veda algumas atividades indústrias de optaram por este sistema.
7. Por fim, as grandes indústrias, em detrimento das médias e pequenas, em
muitos casos, gozam de benefícios fiscais e financeiros à exemplos dos decorrentes para implantação de plantas no Norte/Nordeste e Centro-Oeste do País (guerra fiscal). Sem embargo, esses incentivos (alguns com diferimento de até 75% do
ICMS gerado) que já têm forte estruturas com economia de escala e produtividade muito acima da média, poderia em tese justificar o crescimento acima do proporcionado no âmbito do Simples Nacional.
Sem embargo de outras considerações que poderiam enriquecer o resultado deste trabalho, algumas já abordadas por diversos autores e anteriormente
mencionadas, bem como os acima elencados, cabe ressaltar que a Lei Complementar nº 147, de 2014, alterou a LC 123/2006 e corrigiu algumas lacunas e distorções e
avançou em vários pontos desta política. Dentre estes, vale destacar: a universalização do Simples Nacional; a limitações da incidência da Substituição Tributária
do ICMS; adoção do CNPJ como única identificação e inscrição empresarial; maior
efetividade na preferência das MPE nas compras governamentais, etc.
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Resumo
As empresas que possuem informação rápida e confiável sobre o mercado, clientes e acerca de seus indicadores internos tem performance diferenciada em relação a sua concorrência. Neste sentido, práticas de Governança de TI ganham
força na medida em que tem por objetivo alinhar as estratégias de TI aos requisitos do negócio, mitigando riscos. Este trabalho pretende, através de um estudo
de caso em uma instituição pública da administração direta do Estado do Ceará,
pesquisar a relação entre Governança Pública e Governança de TI. Os resultados
mostram que as práticas de Governança Pública e Governança de TI estão relacionadas e tem como objetivo principal na instituição pesquisada dar transparência aos processos internos da organização.
Palavras-chave: Governança Corporativa. Governança de TI. Governança Pública.
ABSTRACT
The companies that have fast and trust information about the market, customers,
and their performance indicators has a better performance if compared with
their competition. It then follows that IT governance practices increase their importance as far as align the IT strategies and the business requirements, mitiga¹ Mestre em Administração de Empresas. E-mail: aurelinaf@hotmail.com
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ting risks. For this purpose, the relationship between Public Administration and
IT Governance was researched through a study case on Direct Public Institution
of Ceará State. The results showed that a relationship between Public Administration and IT Governance in the institution researched occur and has the main
objective to give transparence to the organizational internal process.
Keywords: Corporative Governance. IT Governance. Public Governance

1 Introdução
Um dos papéis fundamentais da Governança Corporativa é gerar valor
para o acionista (PONTE et al., 2012) e neste sentido, estão na liderança as empresas que tem acesso fácil e rápido a informações confiáveis sobre o negócio. Muito
mais que um setor gerador de grandes despesas, a Tecnologia da Informação (TI)
aparece como um dos pilares de sustentação da governança gerando informações relevantes sobre a organização e possibilitando uma melhor gestão de riscos. A Governança de TI alinhada às práticas do negócio têm impacto positivo
sobre o desempenho da organização.
A governança pública segue os mesmos princípios da governança privada: transparência, accountability e ética empresarial. Entretanto, diferente da
empresa privada onde os objetivos dos investidores são claros e facilmente disseminados para os demais níveis da hierarquia, na empresa pública os objetivos
são vagos devido a sua estrutura hierárquica peculiar (um governante, eleito pelo
povo para gerenciar os negócios de interesse da nação), já o anseio pelo lucro presente em organizações privadas está em segundo-plano quando se compara com
a área pública onde a busca é pelo bem estar social (MADHANI, 2014). Assim, a
Governança de TI ganha ainda mais força pela possibilidade de integrar todos em
volta dos objetivos estratégicos da organização.
Quando os princípios da governança de TI são aplicados de forma eficaz no
contexto organizacional, o setor de TI deixa de ser visto como um setor gerador de
grandes despesas e ganha o status de estratégico para o negócio. A TI é o detentor
de todas as informações relevantes para a organização referente aos clientes, fornecedores, indicadores de desempenho do negócio e do mercado (WEILL; ROSS,
2004), considerando-se que a grande maioria daquelas encontra-se arquivada em
meio digital e são integradas via sistemas (MANSUR, 2007). Quando a TI possibilita
ao gestor informações confiáveis e de forma rápida, decisões estratégicas são tomadas de forma adequada e eficiente proporcionando vantagem competitiva.
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Nesse contexto, emerge a seguinte questão de pesquisa: Qual a relação da
Governança de TI com a Governança Pública? O artigo tem como objetivo investigar a relação entre a Governança de TI e a Governança Pública a partir de um
estudo realizado numa Instituição pública do primeiro escalão do governo do Estado do Ceará.
A relevância do estudo consiste em explicitar a ligação entre a Governança
Pública e a Governança de TI através de um levantamento teórico sobre os dois
temas e apresentar aos gestores públicos indicações de práticas que possibilitem
a interação entre a TI e o negócio com o objetivo de gerar valor aos stakeholders
e contribuir para a legitimidade das organizações (DAVIS, 2005).

2 Referencial teórico
2.1 Da Governança Corporativa a Governança Pública

O conceito de Governança Corporativa é um termo que está sendo consolidado no ambiente organizacional. Segundo o Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa (IBGC), a governança corporativa pode ser representada pelo conjunto de princípios ou mecanismos que visam dar suporte ao processo decisório da organização a fim de que a mesma torne-se sustentável economicamente e
confiável para seus stakeholders (acionistas, investidores, fornecedores, empregados e executivos), e por consequência minimize os conflitos de agência que geralmente ocorrem quando o agente deixa de tomar a melhor decisão passando a
agir em benefício próprio em detrimento dos interesses do principal (INSTITUTO
BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2015).
O relacionamento de agência é definido como um contrato onde uma das
partes (principal) entrega a outra (agente), a tarefa de desempenhar em seu nome,
atividades necessárias ao desenvolvimento do negócio e para tanto delega autoridade para a tomada de decisão. O papel da governança corporativa é criar regras
para mediar o relacionamento entre shareholders e executivos. Desta forma as
consequências podem ser observadas pela redução dos custos de transação e de
agência, representados pela soma do monitoramento das despesas despendidas
pelo principal, o relacionamento do agente com estas despesas e os custos residuais desta relação e que são gerados pelos arranjos contratuais entre principal e
agente (JENSEN; MECKLING, 1976).
A governança corporativa é vista como um sistema permeado por princípios e processos pelo qual as empresas são controladas e administradas (MAR-
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TINS, 2005), tendo como fim maximizar o valor da empresa para o acionista
(PONTE et al., 2012) por meio da aplicação prática dos princípios: transparência,
equidade, accountability e responsabilidade corporativa (INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2015). É considerada também como uma
espécie de sistema de disposições financeiras sobre as corporações, de amplitude
global, cujos dispositivos, de forma combinada, servem para orientar executivos
e organizações sobre como gerar valor para os acionistas, além de conferir legitimidade às organizações (DAVIS, 2005).
As práticas de governança podem ser classificadas em dimensões vertical e horizontal. A primeira ocorre entre executivos e acionistas minoritários,
cuja propriedade é dispersa e não há nenhum acionista dominante, sua função é
regular a relação entre eles visando proteger os interesses dos acionistas. Neste aspecto, o foco é garantir que o conselho de administração e os executivos
atuem de acordo com os interesses dos acionistas e promovam a gestão de forma competente (BERLE; MEANS, 1991). Já na dimensão horizontal há um acionista dominante que potencializa o atendimento de seus interesses em detrimento
dos anseios dos minoritários, assim, o principal objetivo da governança corporativa é interromper estas ações de serem praticadas em benefício do controlador horizontal que regula a relação entre acionistas majoritários e minoritários,
visando inibir o comportamento oportunista dos primeiros (ROSSONI; MACHADO-DA-SILVA, 2010).
Constituem-se instituições de governança corporativa: os mercados; o conselho de administração; transparência na informação e gate-keepers; coalizões de
acionistas; sistema de compensação de executivos e conselheiros; profissionalismo e normas de conduta; legislação corporativa; estrutura de capital e sistema de
gestão de falências (ROSSONI; MACHADO-DA-SILVA, 2010).
Quanto à institucionalização das práticas de governança corporativa, apesar dos benefícios que tais práticas conferem às corporações e aos países, a mudança nestes sistemas é um processo árduo e envolve ambientes institucionais
nacionais, no entanto é possível que a adoção destas práticas aumente a eficiência
dos sistemas de governança e venham conferir legitimidade às organizações (DAVIS, 2005; LA PORTA et al., 1998; ROSSONI; MACHADO-DA-SILVA, 2010).
As boas práticas de governança tem-se destacado em grande parte devido
ao processo de globalização que possibilitou às empresas de diversas áreas compartilharem recursos gerando a necessidade de criação de um padrão a ser seguido para monitorar resultados e relacionamentos, com o propósito de amenizar
os escândalos fiscais envolvendo a gestão de grandes empresas. Neste sentido,
implantar práticas de governança assume um papel legitimador, na medida em
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que este processo é visto com bons olhos pela sociedade (ROSSONI; MACHADO-DA-SILVA, 2010).
No Brasil, o marco da governança corporativa, deu-se por ocasião do golpe
militar em 1964, com a promulgação da primeira lei para regulação do mercado
de capitais tendo sido editada em 1965, em seguida com a criação da Comissão de
Valores Imobiliários (CVM) e a promulgação da nova Lei 6.404/76 que trata das Sociedades Anônimas e que proporcionou mudanças significativas e o surgimento
de corretores privados (SAITO; SILVEIRA, 2008).
O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) é o órgão responsável por difundir as melhores práticas de Governança Corporativa no país. Criado em 1995, a princípio apenas com o objetivo de nortear as práticas dos conselhos de administração. Com a decorrência das constantes preocupações do IBGC
a área de atuação foi se ampliando no campo da governança até se tornar órgão
de referência em Governança Corporativa Brasileira.
As publicações do IBGC, em formato de código, caracterizam os papéis de:
sócios, conselho de administração, diretoria e órgãos de fiscalização e controle,
dentro da estrutura de governança corporativa, definindo direitos e deveres de
cada um visando garantir a transparência e a adequada prestação de contas dos
processos e resultados organizacionais.
No âmbito da governança pública, avaliações do papel do governo na sociedade, realizadas por diversos países, forçaram a tomada de definições de relacionamentos políticos-administrativos na esfera pública, objetivando uma cobrança
maior e sistemática das ações dos governos pela prestação de contas (accountability) com a intenção de tornar a administração pública mais eficiente e transparente (CAVALCANTE; DE LUCA, 2013).
As diferenças observadas entre as empresas públicas e privadas surgem a
partir da identificação das figuras do principal e agente. Se nas empresas privadas
seus donos (sócios) são figuras facilmente reconhecidas, com objetivos claros e
bem definidos, na organização pública, isso não se observa na maior parte dos
casos, o que abre espaço para o surgimento de conflitos de interesses. Na organização pública, os atores envolvidos nos conceitos de governança: principal e
agente são atribuídos, respectivamente, à sociedade e aqueles a quem foi delegada autoridade para administrar os ativos e os recursos públicos (MADHANI, 2014).
A ausência de um objetivo claro provoca outro problema que afeta diretamente
as práticas de governança pública, ou seja, a dificuldade em determinar a performance do negócio e identificar quando uma organização vai bem ou mal é um dos
pontos centrais para garantir os interesses da sociedade (MADHANI, 2014).
No Brasil, a institucionalização da governança pública perpassa pela publi-
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cação de leis e decretos que, considerando os ditames da Constituição Federal de
1988, vem contribuindo na definição de papéis e responsabilidades dos gestores
públicos, na garantia de direitos individuais e na instituição de estruturas de controle interno e externo. Ressaltem-se os instrumentos que surgiram no sentido
de fortalecer a governança pública, entre eles: a) o Código de Ética Profissional
do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal; b) a Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem por objeto aspectos éticos e morais e normas que regulam
a atuação dos dirigentes públicos; c) o Programa Nacional de Gestão Pública e
Desburocratização (GesPública) cujos fundamentos norteiam-se pelos princípios
constitucionais da administração pública; d) a Lei 12.813, de 16 de maio de 2013, que
trata sobre o conflito de interesses no exercício do cargo ou emprego do Poder
Executivo Federal; d) os instrumentos de transparência, como a Lei de Acesso à
Informação que assegura o direito fundamental de acesso à informação e facilitam o monitoramento e controle dos aos administrativos e da conduta dos agentes públicos (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2014).
Pesquisas relatam que para a prática da governança na administração pública são necessários requisitos como: liderança, integridade e compromisso, que
estão relacionados à qualidade dos recursos humanos da organização, aliados a
responsabilidade, integridade e transparência, os quais são oriundos de estratégias, sistemas, políticas e processos (MARQUES, 2007). Desta forma, instituições
como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial têm exigido práticas de boa governança como requisito ao firmarem contratos com países em
desenvolvimento (SECCHI, 2009).
O conceito de governança no setor público pode ser compreendido como
um sistema que cuida do equilíbrio de poder entre as partes interessadas, com
vistas a permitir que o bem comum prevaleça sobre os interesses de pessoas ou
grupos (MATIAS-PEREIRA, 2010), objetivando a correta atuação da gestão pública, à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da
sociedade (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2014). Para tanto um sistema de
governança deve refletir a aplicabilidade de estruturas administrativas, processos de trabalho, fluxos de informação e o comportamento de pessoas envolvidas
direta, ou indiretamente, na avaliação, no direcionamento e no monitoramento
da organização.
A governança apresenta as seguintes instâncias: a) interna de governança que comtempla os órgãos responsáveis pela fiscalização, controle e exercem
papel importante para a promoção da governança pública, como exemplo: o Congresso Nacional e o Tribunal de Contas da União; b) instância externa de apoio à
governança que são responsáveis pela avaliação, auditoria e monitoramento de
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forma independente, como exemplo pode-se citar as auditorias independentes e
o controle social organizado; c) instâncias internas de governança cujas responsabilidades são definir e avaliar a estratégia e as políticas, além de monitorar a
sua execução e conformidade. Como exemplo: os conselhos de administração ou
equivalentes; d) instância interna de apoio à governança que fazem a interligação
da comunicação entre as partes interessadas internas e externas à administração, bem como auditorias internas que avaliam e monitoram riscos e controles
internos, comunicando qualquer desvio à alta administração. Exemplos: ouvidorias, auditoria interna, conselho fiscal, comissões e comitês (Tribunal de Contas da
União, 2014, p. 45).
As contribuições e estímulos de organismos multilaterais e instituições
privadas tem influenciado as instituições públicas a adotarem práticas de governança corporativa no setor público, da forma que ressaltam: o Banco Mundial; a
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE); a International Federation of Accountants (IFAC) e o Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa (IBGC) cujas concepções de governança corporativa são destacadas
no Quadro 01.
Quadro 01: Concepção da governança aplicada ao setor público
segundo as organizações multilaterais e instituições privadas

Fonte: Adaptado de Matias-Pereira (2010) e World Banck (2007)
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Nota-se que os mesmos princípios que são aplicados na governança corporativa
também podem ser aplicados em empresas públicas, sendo assim destacam-se: a)
a transparência, como o dever de informar aos stakeholders sobre as decisões,
que tem como objetivo criar um clima de confiança entre as relações internas
tanto quanto na relação com a sociedade; b) a equidade, garantindo tratamento
igualitário para acionistas e demais stakeholders; c) a prestação de contas ou accountability, referente à divulgação e responsabilização pelos atos praticados pelos gestores no exercício de seus mandatos e d) a responsabilidade corporativa,
observando a sustentabilidade organizacional e a perenidade da instituição (MATIAS-PEREIRA, 2010; MENDONÇA et al., 2013).
2.2 Governança de TI

Neste ponto, a Governança de TI surge como um dos recursos acessados
pela alta gestão para munir investidores de informação, seja em uma organização pública ou privada. O setor de TI é o responsável pela guarda e divulgação,
sempre que necessário, das informações relevantes sobre o negócio, incluindo-se
informações de indicadores estratégicos, dados do planejamento estratégico, informações de consumidores, concorrência e fornecedores (WEILL; ROSS, 2004).
A necessidade de manutenção da Governança de TI surge para o atendimento às demandas de previsibilidade, controle e transparência que surgiram
no final de 1990 devido aos escândalos envolvendo grandes empresas (MANSUR,
2007). Considerando que, atualmente, a maioria das informações relevantes de
uma organização está em formato digital, a TI passou a desempenhar um papel
vital na governança (MANSUR, 2007). Além da guarda de informações, a TI tem
como função auxiliar na gestão dos recursos e dos riscos a qual a organização
está exposta (ASSIS, 2011).
O termo Governança de TI pode ser definido de duas formas: (a) como uma
estrutura que possibilita a tomada de decisão na empresa, distribuindo a responsabilidade entre os gestores de acordo com a estratégia adotada, ou (b) como um
conjunto de processos modelados à forma de funcionamento da organização visando garantir o uso adequado de recursos alinhados ao negócio (ASSIS, 2011; LUNARDI et al., 2007). A governança de TI tem dois objetivos principais: (a) a entrega
de valor alinhado com o negócio; e (b) a mitigação dos riscos por meio da distribuição das responsabilidades pelos processos na organização. A governança de
TI aparece como a principal ferramenta para assegurar que dados financeiros e
operacionais sejam precisos, confiáveis e atualizados e que estejam à disposição
quando necessário (LUNARDI et al., 2007).
A relação entre Governança Corporativa e Governança de TI se torna cla-

299
Administração pública em debate: estudos em homenagem Aos 10 anos da Fundação Sintaf

15. GOVERNANÇA PÚBLICA VERSUS GOVERNANÇA DE TI: QUAL SUA INTER-RELAÇÃO?

ra quando se avaliam os principais modelos de Governança de TI adotados pelas
empresas brasileiras. A pesquisa realizada por Lunardi et al. (2007) constata que
das 110 empresas pesquisadas, 42% justificou a adoção do modelo COBIT por sua
aderência a lei Sarlanes-Oxley, lei que regulamenta as práticas de governança
corporativa americana e que influenciou a construção das práticas de governança propostas pelo IBCG para o contexto brasileiro.
Outras metodologias, além do COBIT, foram desenvolvidas visando garantir o manejo adequado das informações para a tomada de decisões estratégicas e
auxiliar a organização na gestão do risco (MANSUR, 2007). Entre elas encontra-se
o Information Technology Infrastructure Library - ITIL, que é uma metodologia
que visa auxiliar a organização a gerir seus processos internos e facilitar a comunicação desses processos a todos os stakeholders de forma a ganhar rapidez e
produtividade (SORTICA, CLEMENTI e CARVALHO, 2004).
O ITIL surgiu na década de 1980 e foi desenvolvido pelo governo britânico
com a finalidade de gerir a estrutura de TI (MANSUR, 2007; SORTICA; CLEMENTI;
CARVALHO, 2004). Tem na sua base que os custos com TI devem justificar os benefícios adquiridos pela organização e estar relacionado aos objetivos do negócio
(SORTICA; CLEMENTI; CARVALHO, 2004), ou seja, a entrega e o suporte dos serviços oferecidos pela TI devem ser realizados de forma adequada e ter aderência
aos requisitos do negócio (MANSUR, 2007).
De acordo com a metodologia ITIL, a entrega envolve cinco processos: (a)
gerenciamento de capacidade, onde o objetivo é manter o equilíbrio entre a oferta e procura de recursos em tecnologia através do monitoramento das atividades
em TI e previsão de recursos de acordo com as necessidades do negócio; (b) gerenciamento financeiro, cuja finalidade é a transparência relacionada aos custos de
TI a partir da gestão e acompanhamento do budge da área; (c) gerenciamento da
disponibilidade, relacionada com a garantia da disponibilidade dos serviços de TI,
necessária à realização dos objetivos organizacionais e com um custo aceitável;
(d) gerenciamento dos níveis de serviço que visa a melhoria contínua dos serviços
de TI levando-se em consideração a satisfação dos clientes e redução de custos,
e (e) gerenciamento de continuidade dos serviços de TI, que define uma avaliação
contínua dos riscos e a confecção de planos de contingencia com a finalidade de
garantir a continuidade do negócio (MANSUR, 2007; SORTICA; CLEMENTI; CARVALHO, 2004).
Já o suporte relaciona-se a: 1) existência de Service Desk, que é o canal por
meio do qual os clientes reportam possíveis problemas no sistema e realizam solicitações de serviços ao setor TI; 2) ao gerenciamento de incidentes que tem por
objetivo restaurar o mais rápido possível os serviços de TI garantindo o pleno fun-
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cionamento do negócio; 3) ao gerenciamento de problemas que busca, a partir da
análise dos incidentes, identificar e restaurar possíveis falhas no sistema, visando
agir preventivamente evitando que novas falhas ocorram; 4) ao gerenciamento
de configuração e versões, que visam garantir um padrão na estrutura de TI utilizada, hardware e software homologados e nas versões corretas e 5) ao gerenciamento de mudanças que refere-se ao planejamento e avaliação dos riscos e
impactos no negócio quando mudanças nas estruturas de TI se fazem necessárias
(MANSUR, 2007; SORTICA; CLEMENTI; CARVALHO, 2004).
A partir deste levantamento prévio da literatura sobre Governança Corporativa, Governança Pública e Governança de TI, chegou-se à proposição com a
qual trabalha este artigo:
Proposição 1: A Governança de TI é uma estrutura de apoio às práticas de
Governança Corporativa e Governança Pública e tem como objetivos entregar
valor aos stakeholders por meio de seu alinhamento com o negócio e a mitigação dos riscos através da distribuição das responsabilidades pelos processos da
organização.

3 Metodologia
O trabalho adota a abordagem qualitativa de caráter descritivo e como metodologia se utiliza do estudo de caso (YIN, 2015). Tem como problema de pesquisa:
qual a relação entre a Governança Corporativa e a Governança de TI?
Para atender ao objetivo pesquisou-se uma Instituição Pública da Administração Direta do Estado do Ceará que foi escolhida como objeto de estudo por
conveniência, considerando a facilidade de acesso às pessoas e às informações
pertinentes a este estudo. Como forma de garantir o sigilo da empresa pesquisada, esta será tratada neste estudo pelo termo Instituição pesquisada. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com dois grupos (setor de TI e setor de governança) e uma entrevista individual com a pessoa responsável pelos projetos de TI
no setor de governança. As entrevistas foram gravadas em meio mecânico com a
permissão dos entrevistados, durante os meses de abril, maio e junho de 2016. Os
dados coletados foram trabalhados a partir da análise de conteúdo (BARDIN, 2011).
As entrevistas realizadas com as pessoas que trabalham na área de governança corporativa tiveram como objetivo identificar quais são as metas estratégicas da instituição, como ela presta contas de seus processos e objetivos
estratégicos às partes interessadas, stakeholders, e qual a participação da TI nes-
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te processo, realizando um mapeamento inicial sobre a situação da governança
corporativa na Instituição pesquisada. As entrevistas com o gestor de TI e servidores da governança de TI tiveram como meta identificar o grau de integração
deste setor com o negócio e quais as práticas que favorecem a sustentação da
governança corporativa da instituição. Por terem objetivos diferentes, foram
elaborados dois roteiros de perguntas, um direcionado ao setor de governança
corporativa (Quadro 2) e outro ao setor de TI e Governança de TI (Quadro 3). O
cruzamento das informações fornecidas pelos dois setores, com visões diferentes e complementares sobre o mesmo assunto possibilitou uma maior riqueza na
interpretação dos dados.
Quadro 2: Roteiro de perguntas direcionadas ao Setor
de Governança Corporativa

Fonte: Elaborado pelas autoras.

A partir do levantamento do referencial teórico pode-se verificar que a
integração entre Governança Corporativa e Governança de TI acontece quando esta adota práticas alinhadas ao negócio e que visam à diminuição dos riscos inerentes aos processos da organização. Neste sentido, estes dois tópicos
foram escolhidos como as categorias que serviram de base para a construção
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do questionário de entrevistas e para posterior análise do conteúdo das falas
dos participantes. Como a instituição pesquisada implantou a Governança de
TI utilizando a metodologia ITIL como modelo de referência, os tópicos relacionados aos processos, a entrega e suporte dos serviços de TI foram enquadrados como subcategorias dentro das duas categorias (Quadro 3).

Quadro 3: Roteiro de perguntas direcionadas ao Setor de TI
e Governança de TI

Fonte: Elaborado pelas autoras.

As entrevistas foram transcritas com base nestas duas categorias: a) práticas alinhadas ao negócio e b) práticas para a mitigação dos riscos com suas
respectivas subcategorias. A existência de ações que atendam a estes dois objetivos indica uma relação entre Governança Corporativa e Governança de TI na
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instituição pesquisada.
Além do conteúdo das entrevistas também foram utilizadas como fonte
de informação: documentos, organograma, conteúdo do site e intranet relacionados ao tema de estudo. O objetivo fui triangular a informação de forma a garantir uma maior acurácia dos fatos pesquisados (YIN, 2015).

4 Resultados e discussão
Esta seção caracteriza o perfil dos respondentes e, a seguir, faz-se uma
caracterização da estrutura de governança pública encontrada na instituição
pesquisada. Por fim apresentam-se os resultados encontrados por meio das análises dos dados.
4.1 Caracterização dos respondentes

Para caracterizar a amostra foram coletados outros dados contemplando o
cargo do entrevistado como o tempo de serviço público, o tempo de serviço prestado à instituição pesquisada, a área de formação e os cursos que a organização já
proporcionou nos últimos três anos para a área em que atuam.
Da análise dos dados, verificou-se que 86% dos respondentes são servidores públicos e ocupam cargos públicos, de nível superior, oriundos de concurso
público, enquanto um (14% da amostra) é prestador de serviço vinculado à empresa privada de mão de obra terceirizada.
No que se refere ao tempo de serviço público, 43% dos entrevistados já atuam no serviço público há mais de 15 anos. 43% estão no serviço público entre cinco e nove anos e 14% atuam há dois anos. Os mesmos percentuais foram confirmados em relação ao tempo de serviço na instituição pesquisada o que demonstra
que todos os respondentes ingressaram no serviço público e se encontram ainda
hoje na mesma instituição.
Quanto à área de formação os resultados são os seguintes: 57% possuem
mestrado, 29% são especialistas e 14% possuem MBA em Governança Corporativa.
A instituição pesquisada proporcionou mais de cinco cursos ou treinamentos nas áreas de atuação dos servidores para 86% dos respondentes e dois cursos
para 14% da amostra.
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4.2 Caracterização da instituição e da sua estrutura de
governança pública

A estrutura observada na instituição pesquisada compreende o Governo
do Estado como Organização Superior, que controla a atuação das instituições
públicas mediante as ações que são relacionadas no Monitoramento de Ações
e Projetos Prioritários (MAPP), uma ferramenta informatizada, onde o Governador do Estado, a partir de proposições feitas pelos Secretários de cada área,
prioriza os projetos a serem executados. O acompanhamento se dá pela execução financeira a partir da sua interligação com os sistemas que registram a execução orçamentária e financeira do Estado, e permite ainda o acompanhamento
físico a partir de informações alimentadas pelas diversas áreas responsáveis pelos projetos. Periodicamente, são realizadas reuniões do Governador com todos
os Secretários de Estado, para avaliação dos projetos anteriormente aprovados
para priorização de novos projetos (CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO
ESTADO - CGE, 2012).
A instância interna de governança é atribuída ao Comitê Executivo (composto pelo dirigente maior da instituição pesquisada e por todos os executivos
da alta administração). O Comitê detém a autoridade máxima sobre todo o andamento e tomada de decisões dos projetos da instituição. Como instâncias de apoio
à governança interna observa-se a existência do Comitê Gestor de TI, composto
pelos executivos da alta administração que possuem projetos que envolvem TI e
a Coordenação de Comunicação e Ouvidoria. O controle interno é realizado pela
Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE), que realiza auditorias técnicas
preventivas e propõe recomendações de melhorias.
As instâncias externas de governança, responsáveis pelo controle e regulamentação, são exercidas pela Assembleia Legislativa com o apoio do Tribunal de
Contas do Estado (TCE). Pertinente às instâncias externas de apoio à governança
não há auditoria independente e o controle social organizado tem sido fomentado
pelo Programa de Educação Fiscal, em parceria com a Receita Federal do Brasil,
por meio de ações pontuais em escolas e faculdades com o propósito de promover
a cidadania fiscal. Consideram-se também instâncias externas de apoio a ouvidoria e os relatórios oriundos da Lei de Acesso à Informação, acessados pelo site e
Portal da Transparência.
A gestão tática é exercida pelos ocupantes de cargos em comissão de assessoramento e gestão, que são os orientadores de células e articuladores de programa. Já a gestão operacional é realizada por analistas, consultores internos, especialistas e demais funcionários.
As informações são prestadas à sociedade mediante a mensagem anual que
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é lida pelo Governador do Estado em audiência pública na Assembleia Legislativa
e através dos dados que são encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado e inseridos no Portal da Transparência da CGE.
4.3 Da governança pública à governança de TI na
instituição pesquisada

A governança corporativa tem o papel de mediar a relação entre o agente
e o principal e estabelecer um conjunto de regras que visam reduzir os custos
de transação (JENSEN e MECKLING, 1976), as práticas são pautadas nos princípios
de transparência, equidade, accountability e responsabilidade corporativa (INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2015).
Não se pode afirmar que na Instituição pesquisada existe governança corporativa conforme a definição dos teóricos da área. Apesar da existência de projetos de governança, o que existe de fato são ações isoladas que vislumbram a implantação efetiva de uma governança futura, com ações voltadas para o princípio
da transparência, conforme relatos nas entrevistas deste setor.
“A instituição hoje, institucionalmente, não tem a governança corporativa
implantada. O que a instituição tem hoje são ações que chegam... querem
chegar a uma governança. A governança tem aqueles três pilares: transparência, accountability e compliance. Tudo que a gente faz, todos os
relatórios que a gente mostra, são no sentido de serem bem transparentes, a ideia é para que este primeiro pilar seja cumprido”. (Entrevistado
01 - Setor de Governança).

Em 2015 todos os indicadores das metas estratégicas da organização foram
revistos e validados pelos executivos da alta gestão. Desta forma, a partir do ano de
2016 se iniciou o acompanhamento das metas com o propósito de medir o desempenho organizacional de forma eficaz. As metas definidas pelo governo, que são normativas, sempre foram medidas e acompanhadas periodicamente. As demais, que
são secundárias e necessárias para garantir e realização das metas principais, não
eram medidas e nem acompanhadas de forma adequada.
“Os indicadores ligados à área de receita sempre foram medidos, até porque esses aí são normativos. (... ) essas metas sempre foram bem claras,
até porque faz parte da finalidade da [instituição pesquisada], da missão
mesmo. É a única meta que hoje é bem consolidada na [Instituição] e bem
acompanhada”. (Entrevistado 01 - Setor de Governança).
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Apesar de não existir uma governança corporativa efetiva, um dos entrevistados afirmou a existência de três projetos institucionalizados de governança:
a Governança da Ação Fiscal, a Governança de TI e a Governança de Projetos.
O projeto de Governança de TI (GTI) foi iniciado em 2011 com o objetivo de
melhorar os processos e ferramentas da TI e dar suporte ao acompanhamento
dos projetos estratégicos da Instituição pesquisada. Entretanto, somente em 2014
com a vinda de um gestor da área de negócios para assumir a área de TI, foi que os
projetos de TI começaram a ser divulgados para todos na organização. A criação
da equipe de GTI e dedicação exclusiva destas pessoas para este trabalho possibilitou, também nesta época, maior integração com a área de negócios.
“O foco inicial foi a melhoria dos processos internos de TI. Quando eu vim
para TI ... O foco passou a ser: dar transparência, porque a TI sempre foi
vista como uma caixinha preta. Como é que funcionavam as coisas dentro da TI. O que é que faziam e o que é que não faziam... As pessoas de
negócio tinham essa visão e que a TI era uma caixinha preta. Eu vim com
a intensão de abrir essa caixinha, trabalhar a transparência. ... Para que a
organização tenha o conhecimento do que é a TI, o que ela faz, quais são
os recursos que ela conta” (Entrevistado 02- Analista de TI).

Esta falta de conexão inicial da área de tecnologia com o negócio foi verificada nas entrevistas com a área de gestão corporativa na fala de um de seus
membros. A fala evidencia também a dimensão da importância que o setor de TI
ganhou perante os demais setores na realização da estratégia da empresa após a
integração das áreas de negócio e TI.
“A gente não tinha contato com a TI até o ano passado. A partir de janeiro,
quando foi formalizada a área de projetos de TI, praticamente as meninas
[funcionárias da GTI] e a [área de negócio] são a mesma área. Porque os
projetos são institucionais e refletem TI. 90% dos projetos aqui tem TI envolvida. (...) Eu digo que as meninas são funcionárias da [área de negócio],
praticamente. (Entrevistado 01-Setor de Governança).

Foi a partir do estabelecimento do comitê gestor de TI (comitê formado por
coordenadores da área de negócios e da área de TI para discutir e prestar contas
sobre os projetos estratégicos, verificar a interface desses projetos com a área de
TI e definir prioridades de atuação) que a GTI, na Instituição pesquisada, passou
a exercer o papel de apoio às práticas de governança. A TI passou a atuar como
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um setor cujo objetivo é modelar processos à necessidade estratégica da organização (ASSIS, 2011; LUNARDI et al., 2007). Esta prática, também é coerente com a
metodologia ITIL, que foi adotada pela Instituição pesquisada como modelo para
o estabelecimento de uma governança de TI. Mediante essa metodologia, o custo
benefício dos projetos em TI estão alinhados aos requisitos do negócio (SORTICA;
CLEMENTI; CARVALHO, 2004).
Entretanto, condizente com o estágio de evolução da governança corporativa da Instituição pesquisada, as ações de TI estão atualmente voltadas para
fornecer transparência aos projetos estratégicos, atendendo apenas a um dos
princípios da governança. Existe um sistema informatizado onde o status desses
projetos, bem como as informações financeiras são atualizadas periodicamente
e disponibilizadas via intranet. Para todos os stakeholders as informações estão
disponíveis no portal da transparência, bem como os indicadores relacionados à
Lei de Responsabilidade Fiscal. As demais informações são restritas à instituição.
A metodologia ITIL envolve processos ligados à entrega e suporte relacionados aos serviços de TI. De acordo com as entrevistas realizadas, ficou evidente que a GTI ainda está em processo de implantação porque vários dos requisitos ligados aos processos necessários à plena utilização da metodologia não são
ainda atendidos.
Com relação à entrega dos serviços de TI, o gerenciamento de capacidades
é realizado adequadamente, pois todos os projetos do planejamento estratégico
da empresa estão incluídos dentro do planejamento da área de TI. Existe transparência com relação aos custos e status de realização dos projetos em TI, bem
como a gestão do orçamento da área, o que evidencia o atendimento ao processo
de gerenciamento financeiro, já que os dados são disponibilizados via intranet. Já
o processo de gerenciamento da disponibilidade é atendido apenas parcialmente,
já que existe apenas o monitoramento da disponibilidade da infraestrutura de TI
(rede) e não é realizando o monitoramento da disponibilidade dos sistemas. A satisfação dos clientes internos de TI é medida mensalmente e disponibilizada via
intranet, entretanto não é feito nenhum plano de ação quando é detectado um
nível de satisfação abaixo da meta, ou seja, a satisfação é mensurada, entretanto
não está sendo gerenciada. Este fato leva a um atendimento também parcial do
processo gerenciamento dos níveis de serviço. Não é realizado o gerenciamento
da continuidade dos serviços em TI, entretanto, a organização reconhece a necessidade urgente de adequação à metodologia e informou que este tópico já está
dentro do planejamento da Instituição.
Tratando-se da questão do suporte dos serviços em TI, foi identificado
que não existe um serviço de Service Desk formalmente instituído, o serviço é
informalmente realizado por uma equipe da microinformática. Com relação ao
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gerenciamento de incidentes, existe uma equipe à disposição 24hs para efetuar
qualquer reparo necessário á estrutura de TI em caso de parada no sistema. No
processo gerenciamento de problemas, existe uma ferramenta (change point) à
disposição para realizar a análise dos incidentes, identificar e restaurar possíveis
falhas no sistema, entretanto esta ferramenta necessita de um gestor responsável
por este processo, ou seja, a estrutura de suporte existe, mas o processo não funciona efetivamente. O gerenciamento de configurações e versões não é realizado e com relação à questão do gerenciamento das mudanças, existe um processo
que foi definido na época da implantação da GTI em parceria com a empresa de
consultoria, entretanto os servidores da instituição alegam que o processo formatado não é adequado à realidade da Instituição pesquisada. Por conta disso os
projetos são avaliados de forma individual quando há a necessidade de programar
mudanças. Não há um padrão a ser seguido, conforme relata um dos entrevistados do setor de TI: “Temos o processo que não condiz com a realidade da Instituição. Para mudanças criticas, é feito todo o levantamento (avaliar impactos, plano
de contingencia), mas não é um processo padrão, depende de cada mudança”.
Em resumo, pode-se dizer que a GTI na instituição pesquisada está ainda
em fase de implementação e só atende de forma mais efetiva à adoção de práticas
que estão relacionadas aos requisitos do negócio conforme ilustra o Quadro 4.
Quadro 4: Nível de atendimento aos processos do ITIL
na Instituição pesquisada

Fonte: Dados da pesquisa.
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5 Conclusão
Retornando à proposição inicial de que a Governança de TI é uma estrutura de apoio às práticas de Governança Corporativa e Governança Pública e tem
como objetivo entregar valor aos stakeholders por meio de seu alinhamento com
o negócio e a mitigação dos riscos através da distribuição das responsabilidades
pelos processos da organização e, ainda, considerando o objetivo deste trabalho
que foi investigar a relação entre governança de TI e governança pública em uma
instituição do governo, pode-se dizer que o objetivo foi atingido.
Na Instituição pesquisada a GTI está profundamente ligada à estratégia do
negócio na medida em que desenvolve soluções para que a estratégia organizacional seja viabilizada. Entretanto, necessita, ainda, a incorporação dos demais
processos defendidos pela metodologia ITIL para que esta relação se desenvolva
de forma efetiva.
Possivelmente, o estágio de evolução da GTI na instituição pesquisada está
relacionado ao estágio de evolução da governança pública. No momento de realização da presente pesquisa, a organização se encontra voltada para a maturação
das estratégicas ligadas ao princípio da transparência, o que se reflete nas prioridades adotadas no planejamento estratégico da área de TI.
Com a explicitação da relação entre GTI de forma teórica e prática por
meio do presente estudo de caso, esta pesquisa objetiva contribuir com os estudos na área de Governança Pública e Governança de TI, bem como com a instituição pesquisada deixando um diagnóstico do seu estado atual de maturação com
relação às práticas de GTI e Governança Pública.
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Governmental planning as an instrument of
structuring, monitoring and evaluation of the
industrial policy of Ceará in the period 2007 to
2014
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Resumo
A reflexão proposta neste artigo busca investigar e analisar o planejamento nos
anos de 2007 a 2014, sob a ótica da política pública industrial do Governo do Estado
do Ceará. Nesse sentido, alguns elementos são destacados a partir da necessidade
de se observar o percurso metodológico escolhido pela Gestão governamental
ao elaborar o Planejamento Econômico estratificado no Eixo Economia para uma
Vida Melhor durante o período citado.
Nessa análise, ganham destaque as ferramentas e os instrumentos selecionados
dentro da gestão que visam consolidar a política industrial no Estado com o menor impacto social e econômico para o Governo, além de perceber as reações
da implementação desse modelo de gestão, planejamento e gerenciamento das
ações estabelecidas e metas propostas para este ciclo de atuação voltada ao setor
industrial.
Palavras-chave: Planejamento governamental, Ferramentas de monitoramento,
Indicadores e Política industrial.
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abstract
The analysis proposed in this article seeks to investigate and analyze the planning
in the years 2007 to 2014, from the point of view of the industrial public policy of
the State Government of Ceará. In this sense, some elements are highlighted based on the need to observe the methodological approach chosen by the Governmental management in elaborating the Economic Planning stratified in the axis
“Economy for a Better Life” during the mentioned period. The analysis highlights
the tools and instruments selected within the management that aim to consolidate the industrial policy in the State with the least social and economic impact for
the Government, in addition to perceiving the reactions of the implementation of
this model of management, planning and administration of the actions settled and
the goals proposed for this cycle of action focused on the industrial sector.
Keywords: Government planning, Monitoring tools, Indicators and Industrial policy.

1 INTRODUÇÃO
Esse artigo trata sobre o planejamento do Estado do Ceará referente ao período de 2007 a 2014, no tocante as principais características do modelo de Gestão, metodologias e ferramentas e sua contribuição para o desenvolvimento da
política industrial.
De forma geral o planejamento governamental é composto de diretrizes,
planos, programas, peças legais e indicadores, requerendo suporte metodológico
do processo de planejamento que permite acolher e organizar os conteúdos, estruturação lógica de seu desenvolvimento através da análise econômica de todos
os setores que influi diretamente no desempenho da economia e os seus impactos
da sociedade e as responsabilidades de cada governo.
Em geral, uma sociedade precisa ajustar seus métodos de detecção de tendências em que atuam no sentido de moldar-se à realidade vivida e trabalhar de
forma sistemática os cenários alternativos que propiciem aos executores das políticas públicas, as referências contra a instabilidade da conjuntura que se apresenta, uma vez que cabe ao Estado articular as ações para garantir o que a sociedade necessita a curto, médio e longo prazo.
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Ora, é justamente aqui que o planejamento governamental ganha maior
dimensão, pois o seu grande potencial reside não apenas na avaliação
de alternativas específicas para o processo de desenvolvimento, mas na
própria geração destas alternativas, ao identificar problemas e fatores
estratégicos para se atingir um conjunto de objetivos da sociedade com
menores custos de oportunidade econômica e social. (LEÃO, 2012, p. 10)

Acredita-se que o desenvolvimentismo sem o planejamento, gestão qualificada e sem amparo de políticas públicas específicas, é reprodutora das mesmas
condições precárias anteriores ao desenvolvimento. Espera-se que o planejamento governamental exerça papel fundamental na superação desses desafios. Ele é
o instrumento de viabilização e concretização de uma gestão pública empreendedora, inovadora, ética, permitindo o desenvolvimento econômico e social, com o
compromisso de fornecer uma qualidade de vida mínima para sua população.
Na contemporaneidade é possível verificar que a modernização no Estado
brasileiro que aconteceu nas duas últimas décadas produziu, principalmente, uma
reforma na administração pública pautada em um modelo voltado para o mercado e gestão na prática, onde o Estado se inspira no modelo de Administração
Pública Gerencial.
De acordo com Paula (2004), as mudanças ocorridas com a reforma a fizeram um projeto mundial: o gerencialismo e o controle social. Corroborando com
esse pensamento,
O gerencialismo é, sem maiores detalhes e distinções, o recurso a métodos e técnicas da gerência privada, procurando-se, com isso, construir
uma equiparação entre o Estado e a empresa, assim como se pretendeu
que o público fosse tratado como cliente. (BRESSER-PEREIRA, 2002, p. 19)

Os limites e possibilidades de uma política pública de fomento ao desenvolvimento industrial como estratégia de desenvolvimento são considerados com
base em duas abordagens principais: de um lado, os debates sobre o papel de governos através dos seus instrumentos de gestão para o estímulo à melhoria de
seu quadro econômico, participação dos cidadãos e a redefinição das relações Estado-sociedade civil; de outro lado, o contexto de construção de uma economia
sustentável, que aqui caracterizamos como organização econômica, que deve reproduzir meios.

316
CÉLIA MARIA SOARES DE SOUSA E MÁRCIA DE NEGREIROS VIANA

16. O PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL COMO INSTRUMENTO DE ESTRUTURAÇÃO, MONITORAMENTO
E AVALIAÇÃO DA POLÍTICA INDUSTRIAL DO CEARÁ NO PERÍODO 2007 A 2014

2 O PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica – IPEA (2011), ao referir-se a
questão do planejamento das ações do governo “implica hoje enfrentar um mix de
incertezas sem paralelos em momentos históricos anteriores”. O momento atual é
reflexo da complexidade da sociedade brasileira que ainda não tem todo o espaço
de participação e decisão reconhecida na elaboração de um planejamento governamental. Nesse sentido têm-se duas dimensões articuladas entre si que podem
representar a origem dessa complexidade, ou seja:
O novo padrão tecnológico produtivo e molecular-digital, com seus efeitos sobre a percepção de tempo histórico e as formas de sociabilidade; e
ii) a configuração de uma rede de interesses extremamente complexa e
interdependente, que dificulta sua distinção por segmentos da sociedade
e, conseqüentemente, a tarefa do planejamento. (LEÃO, 2012, p. 16).

Quando pensamos no conceito sociedade o primeiro pensamento nos remete a um aspecto de uniformidade, entretanto quando analisamos os interesses
verificamos a complexidade de interesses em função da segmentação de grupos
que intervém no cenário de planejamento e decisão que muitas vezes não encontra unanimidade na condução dos interesses da coisa pública, seus recursos, prioridades ou são convergentes para um mesmo grupo de interesses.
O planejamento governamental é provido de instrumentos passíveis de serem mobilizados uma vez que é desenvolvido para o exercício de ações planejadas
pelo Estado. Nesse planejamento, esses instrumentos e metodologias são identificados, de maneira ampla, podendo seguir as decisões de alocação de parte da
riqueza da sociedade (IPEA, 2013).
De acordo com Holanda (2006), os instrumentos e metodologias que colaboram para o alcance dos objetivos de um plano de governo, foco dessa análise
são: Plano estratégico do governo, Planos estratégicos setoriais, estabelecimento
de metas setoriais, Relatórios de performance das setoriais e do governo, Elaboração, revisão e acompanhamento de orçamentos, Planos operativos e PPA, Monitoramento e avaliação e o estabelecimento de desafios.
Segundo Barbosa (1987), o planejamento econômico é caracterizado pelo
controle social da economia, sendo levado em conta o estado futuro que se almeja
e que, em função da aplicação de determinados mecanismos pode elevar os índices de renda, bem como o bem estar da sociedade através de redução de custos e
com maior rapidez.
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Ao referir-se especificamente ao planejamento econômico, compete ao
Estado o dever de antever os acontecimentos futuros e assim evitar que os mesmos sejam atingidos por alguma circunstância que venha prejudicar as decisões
e consequentemente utilizar-se de ações que tendem a elevar os níveis de renda
e o bem-estar social.
Desta forma, nota-se que o Estado como orientador do desenvolvimento,
gera expectativas nos planejamentos públicos. Albuquerque (1998, p. 10), estabelece conexão com esse pensamento nessas palavras:
O processo de mudança dos modelos econômicos e sociais em curso torna atual a discussão do local como cenário econômico, político e social
exigindo um redirecionamento integrado das políticas públicas voltado
para os diferentes espaços territoriais.

É através do planejamento econômico, elaborado com ações coordenadas
para tomada de decisões e medidas para a consecução dos seus objetivos traçados, que se tem um Estado eficiente, pois este tem limitações impostas pelo volume recursos disponíveis que não estão no âmbito de competência financeira e
fiscal do ente federado.
O resultado desse planejamento tem como finalidade o combate às desigualdades sociais, a melhoria das condições daqueles que vivem em extrema
pobreza, pois sem isso, tudo causa efeitos regressivos na economia e por via de
consequência, os impactos negativos do desemprego.
As diretrizes da atuação do poder público gestor trazem o pressuposto de
que, mais do que estar aberta à participação da sociedade, a construção do planejamento governamental precisa assumir o papel de promoção e incentivador,
criando espaços que estimulem a participação desta sociedade no exercício da
coautoria do desenvolvimento e sua evolução no campo econômico e social (RIBEIRO, 2013).
Em qualquer política pública o planejamento, onde prevalece o sistema democrático, representa a própria expressão da sociedade, pois ela poderá influenciar e até determinar os centros principais de decisão ou controle social através
de novos valores além de conciliar ações que sejam eficientes para gerar crescimento econômico com mecanismos efetivos de combate à pobreza e redução das
desigualdades sociais.
O planejamento no âmbito estadual nasce dos planos em nível nacional em
especial o Plano de Metas do Governo Federal (PLAMEG) e das estratégias do desenvolvimento regionalizados influenciado por Celso Furtado, então Ministro do
Planejamento nomeado no governo João Goulart.
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É importante reconhecer que a estruturação do planejamento introduziu
uma nova agenda que influenciou o setor industrial em todo o país. De acordo
com Porto (2002), a industrialização no Estado do Ceará iniciou-se efetivamente
no princípio da década de 1960, quando se deu a criação da SUDENE, a qual carreava parcela do Imposto de Renda das empresas para incentivo a industrialização
da região sob a forma de capital, com direito a dividendos, porém sem direito a
voto e qualquer ingerência nas indústrias.
O Governador Virgílio Távora (1963-1966) foi o primeiro a implantar uma
versão estadual do PLAMEG no Estado do Ceará. O projeto de planejamento da
gestão de Virgílio Távora tinha como propósito estimular a racionalidade desenvolvimentista da administração governamental
O PLAMEG estadual como projeto de planejamento aprofundou-se sobre
as diversas áreas de atuação governamental, trazendo uma coleta e avaliação de
dados informativos, com proposta de ações em cada área, juntamente com uma
estimativa de verbas e onde estas deveriam ser alocadas.
O planejamento estadual tem sua evolução pontuada por avanços e recuos
em sua institucionalização. As reformas administrativas realizadas ao longo do
tempo visaram melhorar o desempenho da função planejamento, colocando-a
sob o enfoque sistêmico. Em relação aos planos governamentais que ocorridos
nas três últimas décadas, Melo (2013, p. 60) afirma que:
Desde então, os governos que se seguiram passaram a apresentar Planos
de governo: PAIG, governo Plácido Castelo – 1967-1971; PLAGEC, governo
Cesar Cals – 1971-1975; I PLANDECE, governo Adauto Bezerra –1975-1979;
II PLAMEG, 2º governo Virgílio Távora – 1979-1983; PLANED, Gonzaga
Mota – 1983-1987; Plano de Desenvolvimento Sustentável, governo Tasso
Ribeiro Jereissati – 1995-1998.

A partir dos anos de 1980 surgiu a fase do neoliberalismo como propagador do discurso modernista dos jovens empresários vinculados ao Centro Industrial do Ceará (CIC) que logo ascenderam ao poder com o discurso de “Governo
das Mudanças”. Foi um período de grandes benefícios para a região Nordeste,
inclusive tendo despertado interesse por parte de investidores externos, tendo
essas indústrias se expandido para a interiorização como forma de melhorar o
fluxo de transporte e emprego da mão-de-obra nas cidades da região metropolitana das capitais.
As reformas inseridas no período pós-constituição de 1988 a meados de
década de 1990 buscaram uniformizar a estrutura organizacional da área de planejamento, instituindo Assessorias de Planejamento e Coordenação (APC) ou de-
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partamentos de planejamento, compostos por divisão de planejamento e divisão
de programação orçamentária.
A partir da segunda metade da década de 1990, a reforma do Estado fundamentou-se, sobretudo, em assegurar eficiência e eficácia à Administração
Pública. Neste contexto, uma gestão orientada para objetivos exigiu a melhoria
no desempenho dos órgãos e entidades do executivo estadual. O planejamento
estratégico das instituições públicas foi um dos novos instrumentos de gestão
adotados nesse período.
Com a adoção desse modelo de administração pública do estado brasileiro
no planejamento e na governança pública, o Estado do Ceará no Século XXI optou
pelo modelo de Gestão Baseado por Resultados (GRP).
O modelo GPR do Ceará tem a sua concepção metodológica e operacional
baseada na lógica de um governo que é meio e não fim, que privilegia resultados e
não processos. Vários são os instrumentos utilizados para operacionalizar a GPR.
Os administradores públicos relacionados diretos ou indiretamente ao
acesso à informação também podem fazer uso dos resultados, pois são apresentadas informações a elucidar as tomadas de decisões estratégicas no campo da
informação pública.
No caso do Estado do Ceará, o planejamento nos últimos dez anos traz uma
matriz de trabalho que apresenta em seus objetivos estratégicos a questão da
participação com uma definição estratégica voltada para o crescimento econômico e social.
Logo após assumir o Governo do Estado, Cid Gomes autodenominou seu
plano de governo de “O grande salto que o Ceará merece”, tendo criado a Lei nº
13.875, de 07 de fevereiro de 2007, onde figuravam propostas para as áreas da Saúde, Educação, Segurança Pública, Trabalho e Renda, entre outras, definindo seu
modelo de governar como: “Gestão por Resultados com administração voltada
para o cidadão, centrada notadamente nas áreas fins, objetivando padrões ótimos
de eficiência, eficácia e efetividade” (CEARÁ, 2007, p. 3).
Foi com este foco que sugeriu uma proposta de trabalhar para promover
o desenvolvimento econômico, político e socioambiental visando proporcionar a
prática da cidadania para todos os cearenses, fundada na democracia, pluralidade, solidariedade e no humanismo, fazendo assim, um novo jeito de fazer:
Não nos interessa apenas fazer mais, e sim, mais e melhor, gerando trabalho e renda, superando as desigualdades, garantindo a segurança dos
homens e mulheres, valorizando a vida e promovendo o encontro entre
as pessoas. (GOMES; PINHEIRO, 2007, p. 5)
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O Plano Desenvolvimento Justo e Solidário: Novo Jeito de Fazer (20072014) continha diretrizes que estão distribuídas em sete grandes áreas, a saber:
Sociedade justa e solidária; Segurança pública, promoção da justiça e proteção
ao cidadão; Educação, Ciência e Tecnologia; Esporte, Atividades Física e Lazer;
Desenvolvimento Econômico e Organização do Território com Inclusão Social;
Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade Política e Institucional (GOMES;
PINHEIRO, 2007), ao demonstrar maior atenção no foco das ações voltadas para
o social do que mesmo no desenvolvimento econômico, por entender que uma
coisa incentiva a outra.
Conforme relata Silva (2010), a gestão do Governador Cid Gomes adotou
como uma de suas diretrizes do seu governo a ideia de expandir ainda mais a base
industrial do Estado visando à geração de emprego e renda à população interiorana, ancorado que foi numa gestão pública, com apoio de programas de pesquisas
e inovações tecnológicas de real sustentabilidade do desenvolvimento do Ceará.
Na gestão do Governador Cid Gomes prevaleceu a lógica neoliberalista com o fortalecimento do processo da parceria público-privado e o reforço do instrumento
de incentivos fiscais para garantir que as indústrias mantivessem um desenvolvimento econômico.
Foi, então, firmado parceria com o Governo Federal e a iniciativa privada
para realização de obras estruturantes que pudessem fortalecer a economia do
Estado, ainda que em longo prazo.
Já no que se refere à nova política de investimentos industriais, o Ceará passou a ser destacado como um dos principais centros produtivos do Norte e Nordeste do país, tendo no polo têxtil, calçadista e na produção metalomecânico seus
maiores destaques (GONDIM, 2004).
O desenho do Plano de Desenvolvimento do Estado do Ceará se propõe a
implementação de estratégias ambiciosas de desenvolvimento numa realidade de
expressivo atraso no setor industrial retratada não só como uma especificidade
do Estado do Ceará, mas do processo histórico de toda a região Nordeste.
A agenda tratada nos governos Cid Ferreira Gomes apresenta alguns aspectos que permeiam todo o período de governo. A primeira é ligada ao fortalecimento do desenho institucional do Estado, para dar conta de liderar a articulação de atores em um contexto de crescente complexidade. Isso significa que deve
haver maior integração dos atores públicos com o objetivo de promover políticas
públicas articuladas para atender as necessidades da população de forma adequada. Neste caso, podemos compreender que esse fundamento programático de
governança fica responsável pelo suporte institucional e operacional de transparência na gestão pública, bem como política de melhoria dos profissionais do
Estado nesse trabalho de articulação entre Estado e sociedade (ver Figura 1).
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Figura 1– Política de Fortalecimento da Governança

		

Fonte: IPECE (2006).

Outro aspecto está relacionado à necessidade de aprofundar os laços de
relacionamento do Estado com a sociedade em busca de construir processos participativos legítimos. De acordo com a proposição governamental, a busca da melhoria dessa capacidade de planejamento e deliberação sobre políticas públicas é
um esforço articulado para fomentar uma cultura ancorada na intersetoridade
com a integração de variadas ações em diversos projetos que possam convergir
para objetivos múltiplos investindo no aprimoramento dos mecanismos de participação social nos processos de elaboração e implementação de políticas de desenvolvimento.
O terceiro aspecto trata dos desafios de redução do atraso em alguns setores da economia em especial a atenção ao setor industrial, ponto crucial para uma
política robusta de crescimento. A Diretriz é um vetor de criar condições para o
avanço das forças produtivas, nas quais o processo de crescimento ofereça oportunidades para todos, com distribuição de renda inclusiva e um nível de empregabilidade crescente em longo prazo.
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3 MODELO DE GESTÃO E FERRAMENTAS DE ACOMPNHAMENTO E
AVALIAÇÃO NO GOVERNO CID FERREIRA GOMES
Nesse contexto do novo desenvolvimentismo, surge o modelo de Gestão
Por Resultado, ideia compartilhada por diversas nações, conceito adaptado pelo
Estado do Ceará. Em 2003 no governo do então governador Lucio Alcântara foi
implementado o GPR, conceituado na obra CEARÁ: A Prática De Uma Gestão Pública Por Resultado.
“A GPR é um modelo em que o setor público passa a adotar uma postura
empreendedora, voltada para o cidadão como cliente e buscando padrões
ótimos de eficiência, eficácia e efetividade, com ética e transparência”. É
uma gestão que busca reduzir custos para a sociedade e compromete o
Estado com a satisfação dos cidadãos. É um modelo em que o governo é
um meio e não um fim em si mesmo. Neste modelo, o poder público precisa dialogar continuamente com a sociedade e utilizar intensamente os
procedimentos de monitoramento e avaliação, inclusive sob o ponto de
vista do cidadão como cliente principal. (HOLANDA, 2006, p. 38)

Em 2007, o Governador Cid Gomes assumiu o Estado com o Plano de Governo “O Grande Salto que o Ceará Merece” e, por meio da Lei no 13.875, de 07 de
fevereiro de 2007, definiu seu modelo de governar: “Gestão por Resultados como
administração voltada para o cidadão, centrada notadamente nas áreas finalísticas, objetivando padrões ótimos de eficiência, eficácia e efetividade”.
Consoante com essa decisão constata-se que na mensagem governamental
que apresentou o Plano Plurianual 2008-2011, foi adotado, explicitamente, o Sistema de Gestão por Resultados em sua elaboração.
É interessante pontuar que o PPA é um instrumento de planejamento de
longo prazo sendo necessária sua articulação com a Lei orçamentária Anual, que
também é um documento exigido pelas Constituições Federal e Estadual. Observa-se, portanto que em termos de planejamento o projeto de Cid Gomes era fortalecer o seu modelo de gestão adotado associando-o aos instrumentos legais orçamentários, promovendo, desta forma, um modelo único e integrado. Além disso,
permite maior visibilidade e controle da execução física e orçamentária, utilizando uma metodologia gerencial sem contradição entre planejamento e execução,
fugindo das armadilhas das divergências habituais de metodologias alternativas,
porém sem compatibilidade com os instrumentos oficiais.
Quanto a integração da Lei Orçamentária e do PPA, no caso específico do
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Ceará, de acordo com a mensagem do Governador Cid Gomes (CEARÁ, 2011, s.p),
Essa integração entre planejamento e orçamento visa à condução da Administração Pública, modernizando-a e orientando-a para o atendimento
de resultados efetivamente esperados pela sociedade com a mais absoluta transparência. Neste sentido, o Plano Plurianual se constitui em ferramenta capital para a gestão de Governo,visando alinhar a visão estratégica, pela adoção de programas, que se traduzem em objetivos, metas e
iniciativas.

O modelo GPR do Ceará, tem a sua concepção metodológica e operacional
baseada na lógica de um governo que é meio e não fim, que financia resultados e
não processos.
Em conformidade com Holanda (2006, p. 68),
“a GPR funciona como um grande guarda-chuva que abriga, organiza e
dá consistência às diversas ações e programas do governo.Procurou-se
com ele fazer uma conexão do Plano de Governo a de se chegar até ao
Plano Operativo”.

De acordo com Lima (2007), seja por herança ou formação, na questão do
foco da gestão há uma forte tendência a se valorizarem os processos em detrimento dos resultados nas organizações públicas. Essa é a essência da mudança
necessária à gestão pública; o resto é metodologia, é técnica, é ferramenta, que
hoje são umas e amanhã podem ser outras. É necessário, efetivamente, mudança
de olhar e de abordagem da gestão pública. O setor privado, neste caso, é privilegiado: o lucro e a competitividade são facilmente quantificáveis e fornecem indicadores precisos para estabelecer objetivos e medir resultados. O setor público
tem um desafio a mais: o lucro não é e nem pode ser financeiro. Trata-se de ganho
social, cujo demonstrativo de lucros e perdas é de difícil visualização. (IPEA, 2013).
O fluxo lógico da construção do modelo está dividido em um tripé básico
para o gerenciamento de forma didática e padronizada, o que facilita o entendimento do processo: o marco conceitual está centrado nas estratégias dos planos
de ações de curta, média e longa duração, nos instrumentos ligados ao provimento
das políticas de incentivos e definidores dos recursos financeiros para execução
das estratégias governamentais, e finalmente o ponto de consolidação do modelo, que é a busca de indicadores quantitativos e qualitativos capazes de justificar,
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com resultados mensuráveis, a atuação do poder público, entendimento crucial
na questão que se refere ao papel dos instrumentos na implementação de uma
política pública.
Segundo Holanda e Maia-Júnior (2006, p. 13-14) a prática de uma gestão
pública por resultados, acontece e alcança seu objetivo maior quando consegue
elevar o nível de bem-estar da sociedade via maior renda obtida, principalmente
pela camada mais pobre da população. Se o crescimento econômico não se transforma em mais renda e oportunidade para os menos favorecidos, ele não cumpre
seu objetivo maior e não se justifica como política pública.
Os administradores públicos, relacionados diretos ou indiretamente ao
acesso à informação, também podem fazer uso dos resultados, pois são apresentadas informações a elucidar as tomadas de decisões estratégicas no campo da
informação pública.
Nesse contexto, as instituições responsáveis pela formulação de políticas
possuem uma tarefa que não se restringe a questões de natureza apenas técnicas.
Além da eficiência e eficácia do modelo de resultados explícito nos planejamentos
das ações de gestão pública, o poder público precisa assumir um papel pró-ativo.
Deve criar espaços que estimulem a participação da sociedade e gerem os resultados para que as expectativas de inclusão e de bem-estar possam estar contempladas nos resultados a serem alcançados como extrato central das Políticas Públicas fundadas no desenvolvimento.
Esses mesmos autores argumentam que a GPR se constitui em um avanço e
se diferencia do modelo burocrático de Gestão Pública Tradicional - GPT porque
apresenta um diferencial: o gerenciamento tira o foco, os recursos e a importância do fazer, concentrando-se na ação e seus resultados e não mais nos processos.
De fato, a GPR não é um modelo perfeito e acabado do ponto de vista dos
modelos de administração, certamente apresenta traços que estão associados
ainda ao modelo weberiano de burocracia notadamente ao que diz respeito ao
controle ,e no caso da gestão do governo Cid Gomes, percebe-se uma acentuada vertente centralizadora na tomada de decisões , em especial quando analisamos o conjunto de instrumentos de avaliação das ações de toda a gestão que
veremos nos instrumentos de monitoramento e avaliação representado pelo
MAPP e o COGERF.
Entretanto é capaz também de avançar na forma como se reconhece a
contribuição dos trabalhadores que produzem e adicionam valor nessa cadeia
de resultados.
Faz sentido que a Gestão Por Resultado possa produzir formas no mesmo
estilo quantitativo e qualitativo quanto a reconhecer e produzir ganhos financei-
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ros combatíveis com os empenhos aferidos.
Então, o sistema de remuneração, as avaliações de desempenho são básico
para a implementação de uma gestão que traz em seu principio básico a valorização do mérito auferido pelo valor adicional dos responsáveis pelos resultados esperado de sua produção laboral, permitindo a substituição gradual dos elementos
tais como tempo de serviço, favorecimentos pessoais e do ideário patrimonialista
na distribuição dos benefícios do esforço de cada trabalhador. Sob a influencia
dessas ideias do modelo, emerge uma lógica racionalista que privilegia os resultados, e, portanto, a eficiência tornando-se peça essencial para o correto desempenho da atividade pública, produzindo ambiente favorável para tornar as organizações públicas mais orgânicas e menos hierarquizadas.
3.1 O MONITORAMENTO DE AÇÕES E PROJETOS PRIORITÁRIOS – MAPP

O Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários (MAPP), atualmente
chamado de MAPP Gestão, foi um instrumento criado visando aumentar a eficiência dos investimentos do Governo do Ceará, por meio do aperfeiçoamento dos
instrumentos de planejamento e gestão do custeio do Estado e da identificação
dos impactos financeiros da expansão da rede de serviços oferta dos pelo Governo do Estado.
Conforme indicou a CEARÁ (2012, p. 5),
(...) diante da multiplicidade e complexidade dos novos empreendimentos
estaduais implantados, a Secretaria do Planejamento e Gestão desenvolveu a sistemática do MAPP Gestão com o propósito de planejar e dimensionar os custos de manutenção desses equipamentos e subsidiar o controle e a tomada de decisão estratégica, em nível individual e agregado,
buscando garantir padrões de funcionamento, qualidade e eficiência no
emprego dos diversos recursos envolvidos na oferta dos serviços públicos.

Desta forma, o MAPP Gestão tem a missão de avaliar a capacidade do Governo do Estado para realizar novos investimentos, por meio de um sistema de
informação e gestão de custos capaz de contribuir para a tomada de decisões e
permitir a comparação entre custos de atividades ou de serviços similares, desenvolvidas por unidades organizacionais diferentes.
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A criação do MAPP Gestão refletiu inclusive as exigências normativas
impostas pela legislação brasileira em busca da eficiência na aplicação
dos recursos públicos, como pode ser exemplificado no parágrafo 3º, do
artigo 50, da Lei Complementar nº 101/2000, a Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF), que determina que “a Administração Pública manterá sistemas de custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial” (CEARÁ, 2012).

Ainda no que diz respeito a gestão do MAPP, o Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal (COGERF), definiu que a partir de 2011, todo novo Projeto
MAPP de investimento, que implique em necessidade de custeio após sua implantação, somente será aprovado em conjunto com o MAPP Gestão que especifique
seus custos de operação.
O aperfeiçoamento do MAPP gerou mais informações gerenciais, determinando limites de forma mais explicita e especifica agora com abrangência para o
controle dos gastos conforme mostra a figura 2 abaixo:
Figura 2 - Macrofluxo do MAPP Gestão

Fonte: CEARÁ (2012)

Os gastos priorizados para acompanhamento são aqueles necessários à
manutenção/operação por tipo de equipamento e devem ser detalhados e organizados em grupos de gasto, com seu detalhamento por item de despesa: Despesa
de Pessoal, Locação de mão de obra, Contratação de Serviços, Serviços públicos e
de Comunicação, Material de consumo e Outras despesas.
3.2 COMITÊS DE GESTÃO POR RESULTADOS E GESTÃO FISCAL (COGERF)

A gestão fiscal é um processo complexo de gestão das receitas e despesas
públicas considerando o modelo estabelecido pelo executivo com base nas características de intersetorialidade da administração por resultados e buscando
preservar as condições para que sejam atingidos os objetivos das Políticas, Planos
de Ação e Programas de Governo , e com compromisso de preservar a credibi-
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lidade do Estado na gestão das contas e assegurar o cumprimento da Lei de Responsabilidade fiscal , o governador Cid Gomes lançou mão de outro instrumento
de gestão , que compõe o conjunto de instrumentos de sua governança.
De acordo com informações da Controladoria Geral do Estado – CGE, este
Comitê consiste num grupo de Secretários de Estado que se reúnem periodicamente para assessorar o Governador, definir diretrizes e estabelecer medidas a
serem seguidas pelos órgãos que integram a administração estadual, com os seguintes objetivos:
1) Garantir o equilíbrio financeiro sustentável do Tesouro Estadual, o cumprimento de metas fiscais de resultado primário e compromissos legais e constitucionais;
2) Consolidar o modelo de gestão baseado em resultados;
3) Elevar a eficiência, a eficácia e a efetividade da administração estadual;
4) Garantir o cumprimento das disposições constantes da Lei de Responsabilidade Fiscal;
5) Contribuir para a preservação dos interesses contidos nas políticas públicas do Estado.
Dentre as atribuições mais significativas do Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal – COGERF, podemos citar:
a) Definir diretrizes, acompanhar e estabelecer medidas relacionadas à organização administrativa do Governo do Estado, à contenção ou racionalização
dos gastos públicos e ao desempenho da gestão por resultados, da gestão fiscal e
da gestão de contas do Estado;
b) Fixar e acompanhar os limites financeiros, compatíveis com a manutenção do equilíbrio do Tesouro Estadual, para realização das despesas dos órgãos
e entidades da administração pública estadual que recebam recursos à conta de
dotações do Orçamento.

4 OS INDICADORES DA POLÍTICA INDUSTRIAL NO CEARÁ NO
PERÍODO DE 2007 A 2014
É proposição desta análise, apresentar os resultados da gestão planejada
no que se refere à repercussão que a política industrial adotada revela sobre o
desempenho da economia do Estado do Ceará para o período de 2007 a 2014. Os
indicadores de desempenho macroeconômicos e as informações sobre os investimentos por programas que compõem o eixo Economia para uma Vida Melhor,
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traduzem o nível de desenvolvimento econômico do Estado. Os dados selecionados foram analisados com base nas diretrizes e estratégias propostas nos Planos
Plurianuais 2008-2011 e 2012-2015, que orientam as ações para a efetivação dessa
política industrial.
De acordo com Sousa (2016), o inventário do planejamento econômico no
Governo do Estado do Ceará em relação aos impactos gerados pela política industrial no período de 2007 a 2014 demonstra que foi um período onde houve
um avanço na geração de emprego e renda, conforme estatística apresentada no
quadro 1 a seguir.
Quadro 1 – Quantitativo de vínculos empregatícios e estabelecimentos na indústria, no período de 2004 a 2014

Fonte: MTPS/FIEC (2016).

O desempenho do setor industrial em maior escala foi fomentado tendo
como base os pólos petroquímicos, têxtil, calçadista, a indústria da construção
civil, a área de saneamento básico e outras grandes obras de melhoramento das
vias de transporte público no Ceará o que impulsionou o crescimento do emprego
nas atividades da indústria.
O Somatório das ações desenvolvidas a partir da implementação da Política de Industrialização repercutiu na economia do estado, percebeu-se um ritmo
mais intenso do que o observado no decênio anterior no próprio estado e também
mais robusto do que o desempenho da economia em âmbito nacional e regional
quanto aos investimentos e crescimento econômicos.
O indicador apresentado como consolidação desse desempenho é a arrecadação do ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, principal
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imposto arrecadado pelo estado, conforme figura 3 abaixo, que tem se mostrado
consistente com o desempenho dos setores econômicos, e em especial do setor
industrial, que em 2014 representou 22,8 % do total da produção do estado.
De acordo com Sousa (2016), convém destacar os dados comparativos da
economia cearense com o desempenho dos demais entes da federação:
Na análise do desempenho recente da política industrial e suas Segundo
dados da Sefaz-CE, a evolução da arrecadação do ICMS, o imposto mais
importante dos estados, no período de 2007 a 2014, apresentou um crescimento médio de 12,4%, ocupando a 10ª colocação no ranking nacional
em 2014 em volume de arrecadação total do ICMS, e 12ª colocação do setor industrial.(SOUSA, 2016, p. 137)

Figura 3 - Evolução da arrecadação do ICMS no período
de 2006 a 2015

Fonte: SEFAZ/ Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR (2015)

De acordo com Ceará (2012), o governo trabalhou para consolidar uma indústria mais competitiva e inovadora, articulada nacional e internacionalmente e
em sintonia com as demandas de mercado Após essas significativas transformações em sua infraestrutura, como ampliação e construção de mais vias de acesso,
a construção do novo aeroporto de Fortaleza, do açude Castanhão e do próprio
Metrofor, a ampliação do porto do Mucuripe, com maior profundidade do cais e
do canal de acesso aos navios de grande calado, tudo isso incentivou a atração de
investimentos para indústrias siderúrgicas e até mesmo refinaria de petróleo, a
construção de um novo porto realizado no Pecém, em São Gonçalo do Amarante,
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tudo contribuindo para a construção de um Complexo Industrial e Portuário com
vistas à sustentabilidade desenvolvimentista do Estado.
Nas variadas ações referentes à política industrial executada no eixo
Economia para uma Vida Melhor, entre as quais os investimentos em
infraestrutura logística, econômica, social e urbana, os incentivos para
atração de empreendimentos e capital privado, a instalação dos projetos
estruturantes e a inserção dos produtos da indústria do Ceará, na rota
dos mercados internacionais, observa-se que, no período estudado, houve uma reação positiva quanto à melhoria e crescimento das condições
do ambiente de negócios, ao aumento de investimentos do setor privado
no estado, à atração de empresas e mão de obra qualificada, bem como,
conseqüentemente, quanto à visibilidade dos bons resultados da arrecadação de impostos e também aos resultados observados nos indicadores
da economia do estado. ( SOUSA, 2016, pág. 138)

De acordo com Barreto (2014), o Ceará é um dos estados brasileiros que
atraiu empresários de vários setores econômicos para se instalarem tanto na capital como no interior especialmente a partir dos anos 2000. A percepção dos
investidores está ancorada no perfil agressivo de investimentos do estado em infraestrutura conforme demonstrado na figura 04 abaixo:
Figura 4 - Investimentos consolidados no Estado do Ceará
(2006-2014)

Fonte: SEFAZ. Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR (2015)
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Nos últimos anos, o Governo do Estado tem se destacado no cenário nacional pelos avanços em seus indicadores econômicos, conforme apresentado neste
artigo. Houve grandes investimentos públicos em áreas estratégicas, em especial
nas áreas de infraestrutura e projetos estruturantes.
Considerando que esse conjunto de ações no setor industrial, Menezes, Paiva e Alves (2014, p.82) fizeram uma análise do assunto:
O setor industrial é elemento-chave no processo de desenvolvimento,
tendo em vista sua capacidade de ampliar o dinamismo de uma economia
por conta da sua relação com as outras atividades econômicas. Dentro
da estrutura econômica, é o setor com maior potencial de gerar inovação e, conseqüentemente, maior capacidade de agregar valor aos bens
produzidos, permitindo ganhos de produtividade que se irradiam para
toda a economia. Esta percepção é perfeitamente válida para a realidade
cearense.

De acordo com Flávio Ataliba Barreto, diretor-geral do Ipece, o Ceará
consagra-se como o quarto maior volume de investimentos do País, com R$ 16,8
bilhões, ficando atrás somente de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. “Isso
mostra que os investimentos públicos são muito importantes para dar a dinâmica da economia cearense, que ainda precisa muito da presença do Estado”
(IPECE, 2015, s.p.).

5 CONCLUSÃO
O desempenho recente da política industrial e suas repercussões na economia do estado, mostra um ritmo mais intenso do que o observado no decênio
anterior no próprio Estado e também mais robusto do que o desempenho da economia em âmbito nacional e regional quanto aos investimentos e crescimento
econômicos. Segundo dados da Sefaz-CE, a evolução da arrecadação do ICMS, o
imposto mais importante dos estados, no período de 2007 a 2014, apresentou um
crescimento médio de 12,4%, ocupando nos anos de 2014 e 2015 a 10ª colocação no
ranking nacional em volume de arrecadação total do ICMS, resultado expressivo
no contexto da economia nacional. No tocante aos investimentos, observa-se que
o programa de investimentos do Estado do Ceará o colocou no rol dos estados
com os maiores níveis de investimento, ocupando a quarta posição no ranking
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nacional neste indicador. Em termos absolutos, chegando a um nível de investimentos acima de R$ 17,4 bilhões nos últimos oito anos.
Entrementes, o crescimento, a indústria cearense obteve um crescimento
de 16,6% no período de 2002 a 2013. De acordo com Barreto (2014) no período
de 2002 a 2013, quando comparado com os outros estados brasileiros, o Estado
do Ceará colocou-se em 11º lugar em relação ao crescimento acumulado, estando, inclusive, abaixo do crescimento acumulado do Nordeste (19,21%) e do Brasil
(30,63%).
Vale ressaltar que os indicadores de evolução da taxa de participação na
força de trabalho da indústria no Estado do Ceará em 2014, representava 3,3% da
força industrial nacional e 24,1% do emprego formal do estado, com 374.821 postos
de trabalho do setor industrial na RMF e interior, demonstrando um desempenho
positivo quanto a essa diretriz.
Ao concluir este artigo, verifica-se que, na gestão das políticas públicas, a
governança tem papel importante e contribui para o surgimento de novas formas
de articulação entre os diferentes atores que integram o sistema produtivo. No
ciclo de gestão por resultado, os indicadores sob a ótica da governança, apresenta
lugar seguro para avaliar resultados e qualificar desempenhos. A existência da
governança é atribuída a uma característica intrínseca do Ceará, ou seja, consiste
numa gestão com base em resultados, que caminha para um estágio de maturidade, fazendo uma transição lenta, porém consistente , saindo do modelo de gestão
tradicional de medição de processos para buscar resultados.
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protect the existential minimum - an analysis
from Tax Law's point of view
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Resumo
A crise fiscal do Estado acaba gerando um quadro de desigualdade tributária, que
irá se refletir no nosso Sistema Tributário, especialmente na tributação do mínimo existencial, aqui consideradas aquelas parcelas mínimas necessárias à sobrevivência digna do contribuinte. Para tanto, é necessário buscar mecanismos de
proteção do referido instituto, sob pena da tributação se tornar injusta e não serem consolidados os objetivos do Estado Democrático de Direito.
Palavras-chave: Estado Democrático de Direito; Sistema Tributário; Mínimo Existencial
ABSTRACT
State fiscal crisis ends up generating a frame of tax inequality, that will be reflected on our Tax System, especially at the taxation of the existential minimum, considering here those minimum shares that are necesssary for taxpayer´s worthy
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survival. Therefore, it is necessary to seek protection mechanisms for this institute, under penalty of taxation becoming unfair and not consolidating the goals
of Democratic State of Law.
Keywords: Democratic State of Law; Tax System; Minimum Existential

1 INTRODUÇÃO
No presente trabalho será desenvolvida uma análise do princípio do mínimo existencial, levando em consideração a estrutura do Estado Democrático de
Direito, bem como buscando mecanismos para uma justa tributação, principalmente sobre as parcelas essenciais à sobrevivência do indivíduo.
Referido artigo pretende solucionar a questão de como é possível contrabalançar os objetivos do Estado Democrático de Direito, essencialmente para possibilitar uma vida digna a todos os contribuintes, em contraponto ao dever fundamental de pagar tributos.
Para realizar referida análise, será necessário verificar como ocorreu a
evolução do Estado Moderno; definir o que seria mínimo existencial; para, ao fim,
demonstrar como concretizar a proteção da dignidade da pessoa humana, através de uma tributação mais justa sobre a população mais carente.
Assim, será proposta uma solução para o quadro apresentado, através da
utilização dos princípios basiladores do Direito Tributário, como forma de proteger as parcelas mínimas necessárias para a sobrevivência do cidadão2.
A metodologia utilizada será descritiva, com a utilização de autores nacionais e estrangeiros sobre o tema objeto da pesquisa.

2 A EVOLUÇÃO DO ESTADO MODERNO
O advento do Estado de Bem-Estar Social – com essa ou outras denominações
conforme adiante será abordado – representou uma espécie de ruptura significativa com os alicerces que tradicionalmente fundamentavam o Estado, entendido
² Nesse sentido, cabe trazer à colação frase de John Marshall, presidente da Suprema Corte americana
em 1819, durante o julgamento do célebre caso McCulloch vs. Maryland: “O poder de tributar não pode
chegar à desmedida do poder de destruir.”
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esse como fenômeno da modernidade e podendo qualifica-lo como “a forma visível da soberania, e que, por isso mesmo, atribui-se o poder de resolver qualquer
conflito surgido na sociedade, uma vez que povo e Estado representam a mesma
realidade, isto é, “vontade comum” e “unidade racional” (NOVAES, 2003, p. 17-18).
Pode-se afirmar que os primeiros marcos identificadores do surgimento do
Estado “Social” é encontrado na Alemanha, sendo que, como ocorreu na maior
parte dos países, os passos iniciais foram dados em relação à questão de acidentes
de trabalho (ROSANVALLON, 1997, p. 128).
O fato dos marcos iniciais serem identificados na Alemanha implicou também a origem terminológica desse modelo de Estado. A expressão “Estado Social”
foi a primeira denominação utilizada naquele país, por obra de Lorenz Von Stein,
pela metade do século XIX. A importância dessa expressão evolui de tal forma
que, na Lei Fundamental Alemã de 1949, passou a fazer parte da definição da nova
República Federal (Ibidem, p. 128/129).
É inegável, porém, que a consolidação do Estado Social, do Bem-Estar
Social ou do Estado-providência, está conectada intimamente ao constitucionalismo contemporâneo, tendo como marco histórico a Constituição Mexicana
de 1917 e a Constituição de Weimer de 1919. Nas palavras de Bolzan de Morais
(2002, p. 30):
Esse modelo diverge do anteriormente vigente, posto que, para o Estado Liberal, bastava garantir a paz social dos indivíduos livres e iguais,
para que seu papel restasse cumprido; ao passo que, para o modelo do
Bem-Estar, cabe ao Estado uma intervenção efetiva em diversos setores
econômicos, sociais, culturais, no sentido de construir uma comunidade
solidária, onde ao poder público cabe a tarefa de produzir a incorporação
dos grupos sociais aos benefícios da sociedade contemporânea.

Com o aprofundamento das experiências, o modelo de Estado do Bem-Estar, face às circunstâncias e contingências históricas, sofistica-se e transforma-se
no modelo do Estado Democrático de Direito, o qual assume uma inegável função
transformadora da realidade social, haja vista essa nova concepção que impõe ao
Estado o papel de direcionar suas ações no sentido da construção de uma sociedade menos desigual.
Bolzan de Morais (2000, p. 82) explica que:
O Estado Democrático de Direito emerge como um aprofundamento da
fórmula, de um lado, do Estado de Direito e, de outro, do Welfare State.

339
Administração pública em debate: estudos em homenagem Aos 10 anos da Fundação Sintaf

17. O Estado Democrático de Direito e a necessidade de proteção do mínimo existencial:
uma análise sob o ponto de vista do Direito Tributário

Resumidamente pode-se dizer que, ao mesmo tempo em que se tem a permanência em voga da já tradicional questão social, há como que sua qualificação pela questão da igualdade. Assim, o conteúdo deste se aprimora
e se complexifica, posto que impõe à ordem jurídica e à atividade estatal
um conteúdo utópico de transformação do status quo. (grifos no original)

Enfim, do modelo Estado Liberal clássico passa-se, em menos de um século,
para o modelo de Estado Democrático de Direito, numa velocidade típica do século XX, sem que as contradições e dificuldades tenham sido devidamente assimiladas e superadas. Como afirma Contipelli (2010, p. 189):
Ao sintetizar, no âmbito do complexo normativo constitucional, concomitantemente, conjunto de valores de proteção da liberdade, caracterizadores do Estado de Direito, e de valores sócio-transformadores, próprios
do Estado Social, o modelo do Estado Democrático de Direito passa ser
concebido como instrumento de concretização de esperanças individuais e coletivas, submetendo as decisões de poder à realização do programa social, jurídico e político por ele abarcado, o qual encontra sentido
épico no espírito da invariante axiológica que imediatamente orienta a
concepção de sua fórmula de integração ideológica, qual seja o valor da
solidariedade social.

O Estado Democrático de Direito, instituído em 1988 no Brasil, constitui-se
num aprofundamento do Estado Social que agregou, em seu seio, o ‘plus’ democrático, dando, em tese, o poder ao povo de participar das decisões, de modo indireto, via representantes escolhidos por votação:
Nesse tipo de Estado, há uma evolução na busca da igualdade, na medida em que não se pretende apenas uma isonomia formal, relativa aos direitos civis e políticos do clássico Estado Liberal burgês, mas sim a concretização da igualdade substancial, aquela que almeja, no limite de suas
possibilidades, o mesmo direito à saúde, à educação e às rendas, estes,
direitos-meio para consecucação da efetiva liberdade – direito fim. (BUFFON, 2016, p.123-124 ).

Dessa forma, analisando os objetivos do Estado Democrático de Direito,
previstos no art. 3º ³ da Constituição Federal, define-se que a tributação deve es3 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
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tar assentada nesses pressupostos, sob pena de se tornar injusta.
O Estado necessita de receitas para atender aos objetivos para os quais foi
criado, especialmente para reduzir as desigualdades sociais e erradicar a pobreza, as quais são obtidas através da tributação. Contudo, referido modelo não está
em consonância com esses objetivos, uma vez que a arrecadação atinge contribuintes que estão abaixo da linha de pobreza, em ofensa à dignidade da pessoa,
como defende Marco Aurelio Greco (2000, p. 182):
A CF/88, ao instituir um efetivo Estado Democrático de Direito – vale dizer, ao consagrar concomitantemente valore protetivos e modificadores
do perfil da sociedade e prestigiar valores e finalidades sociais a alcançar
-, faz com que a tributação passe a ser um poder juridicizado pela Constituição, que deve ser exercido em função e sintonia com os objetivos que
a própria sociedade elevou à dignidade constitucional.

Logo, a partir dessa perspectiva, passa-se a buscar implementação do Estado Democrático para afastar a tributação do mínimo existencial.

3 A TRIBUTAÇÃO E A PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL
O poder fiscal é uma das vias de obtenção da receita pública, o qual é exercido mediante a cobrança de tributos. A respeito, afirma Fábio Brun Goldschmidt
(2004, p. 41):
Com efeito, a propriedade privada é pilar de sustentação do sistema capitalista. Existe uma relação de dependência recíproca entre o reconhecimento desse direito e o dever de contribuir ao sustento do Estado mediante o sistema tributário.

O tributo constitui pressuposto do Estado Democrático de Direito, e está
inevitavelmente vinculado ao dever fundamental de pagar tributos, por todos os
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
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cidadãos aptos a exercer tal responsabilidade. Como forma de limitar tal cobrança, a própria Constituição Federal criou mecanismos de proteção, as chamadas
Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. Entre elas está a capacidade
contributiva, que promove a justiça tributária na medida em que, ajustando-se às
condições individuais do contribuinte, personaliza e escalona os tributos. A Constituição do Brasil tratou do princípio em seu art. 145, § 1º: “Sempre que possível, os
impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte”.
A capacidade contributiva é entendida como a aptidão econômica concreta e efetiva de suportar a carga tributária. Ela visa preservar a dignidade humana
e, em última análise, a garantir o pleno desenvolvimento da personalidade. Contudo, além das críticas à interpretação dada ao dispositivo supra4, referido princípio
somente pode atingir contribuintes que demonstrem capacidade de pagamento.
Aquém do referido princípio, há o chamado mínimo existencial, assim designada circunstância em que a incidência tributária compromete o exercício de
direitos básicos, condizentes com a sobrevivência e o desenvolvimento digno do
ser humano, ou de uma determinada atividade produtiva.
Logo, quando a tributação atingir as parcelas mínimas necessárias à sobrevivência, não haverá capacidade contributiva para pagar o tributo. Assim, necessário fixar as características do mínimo existencial, para definir a partir de qual limite a tributação extrapola os limites aceitos pelo Estado Democrático de Direito.

3.1 Histórico

Dentre os estudiosos alemães do princípio do mínimo existencial, um dos
precursores foi o publicista Otto Bachof, quando, no início da década de cinqüenta, considerou que o princípio da dignidade da pessoa humana não reclama apenas a garantia da liberdade, mas também um mínimo de segurança social, visto
que restaria impedido de efetivação se o indivíduo não tivesse os recursos materiais básicos para uma existência digna (SARLET, 2003, p. 296).
Logo em seguida, o Tribunal Federal Administrativo da Alemanha, reconheceu a existência de um mínimo existencial a ser preservado pelo Estado, sendo que, duas décadas adiante, isso também foi consagrado pelo Tribunal Cons4 “Para tanto, é necessário superar a anacrônica e restritiva interpretação no sentido de que a previsão

contida no § 1º do art. 145 da Constituição, aplica-se aos impostos ditos pessoais ao alvitre do legislador,
por constarem, na regra constitucional, as expressões “impostos”, “pessoais”, “sempre que possível” [...],
BUFFON, 2016, p. 130.
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titucional Federal, em decisão histórica traduzida parcialmente por Ingo Sarlet
(2003, p. 297):
[...] certamente a assistência aos necessitados, integra as obrigações
essenciais de um Estado Social [...]. Isto inclui, necessariamente, a assistência social aos concidadãos, que, em virtude de sua precária condição
física e mental, se encontram limitados nas suas atividades sociais, não
apresentando condições de prover a sua própria subsistência. A comunidade estatal deve assegurar-lhes pelo menos as condições mínimas para
uma existência digna e envidar esforços necessários para integrar essas
pessoas na comunidade, fomentando seu acompanhamento e apoio na
família ou por terceiros, bem como criando as indispensáveis instituições
estatais (BVerfGE 40, 121:133).

Especificamente no campo tributário, Klaus Vogel tem lutado ao longo de
sua carreira na busca do reconhecimento pelos tribunais pela imunidade do mínimo existencial (Die Steuerfreiheit dês existenzminimu) no imposto de renda, em
razão do princípio da capacidade contributiva, o que resultou em importante decisão neste sentido, em maio de 1990, pelo Tribunal Constitucional Federal alemão
(ZILVETI, 2004, p. 204).
O trabalho de Klaus Tipke também merece destaque. Foi Tipke quem sugeriu a fixação de um mínimo existencial aplicado diretamente à base de cálculo do
imposto (Nullzone), variável de acordo com a renda e os gastos pessoais e familiares, atendendo adequadamente a capacidade contributiva. Ainda juntamente
com Joachin Lang, pregou a necessidade de criação de distintos mínimos existenciais regionais que, de acordo com o custo de vida local, podem variar entre uma
cidade e outra (Idem, Ibidem, p. 207).
Por sua vez, Robert Alexy (1993, p. 495) sustenta existir um direito fundamental “a um minimo vital, a uma vivienda simple, a la educácion escolar, a la formación profesional y a um nível estándard mínimo asistencia médica”. Estas condições mínimas para uma existência humana digna, segundo o autor, devem ser
asseguradas pelo Estado Social, que tem como um dos deveres óbvios a ajuda aos
necessitados, fundada na igualdade real.
Na Itália, após a Segunda Guerra Mundial, uma corrente doutrinária passou a repudiar a então vigente teoria da utilidade, difundida pela “Escola de Pavia”, segundo a qual o cidadão deveria contribuir para as despesas públicas na
proporção dos serviços públicos indivisíveis postos à sua disposição. Este novo
pensamento, que teve Emilio Giardina como um dos seus expoentes, sustentava
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que a tributação deveria seguir a máxima latina “primum vivere, deinde tributum
solvere”, podendo incidir apenas a partir do limite mínimo necessário para a sobrevivência individual, num claro sinal de respeito ao mínimo existencial (ZILVETI,
2004, p. 210).
Na Constituição Italiana, vários dispositivos dizem respeito ao mínimo existencial como o art. 53 (que trata da capacidade contributiva), o art. 31 (que trata
da família), o art. 32 (saúde), o art. 34 (educação), o 38 (pensão dos inválidos, idosos
e desempregados) e 47 (sistema mutuário da habitação) (Idem, ibidem, p. 211).
Outro país que o desenvolvimento do mínimo existencial merece destaque
é a Espanha, onde foi relacionado diretamente com a justiça tributária. A Corte
Constitucional Espanhola, neste sentido, decidiu, conforme citação abaixo (SARLET, 2003, p. 299):
Es incompatibble com la dignidad de la persona el que la efectividad de los
derechos patrimoniales se leve al extremo de sacrificar el mínimo vital del
deudor, privándole de los médios indispensables para la realizacion de sus
fines personales. Se justifica, así, junto a otras consideraciones, la inembargabilidad de bienes y derechos como limite del derecho a la ejecúcion
de las sentencias firmes. (Sentença n. 113-1989).

Um aspecto do mínimo existencial muito desenvolvido pelos espanhóis foi a
questão da tributação da família, no sentido de se entender que a igualdade horizontal exige afastar da incidência de tributos a renda indisponível em função das
necessidades familiares (ZILVETI, 2004, p. 212).
Outro ponto a ser destacado, é o aparecimento do mínimo existencial em
declarações internacionais de direitos humanos. Na Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, em seu art. 25, se prevê que “toda pessoa tem direito a
um nível de vida suficiente para assegurar a sua saúde, o seu bem-estar e o de sua
família, especialmente para a alimentação, o vestuário, a moradia, a assistência
médica e para os serviços sociais necessários”, preservando, assim, as parcelas
básicas formadoras do mínimo existencial (TORRES, 1999, p. 142).
No Brasil, Viveiros de Castro (1910, p. 159), em sua obra “Tratado dos Impostos (Estudo Theorico e Pratico), fez, senão a precursora, uma das primeiras referências ao mínimo existencial, sob influência da doutrina alemã.
Mais adiante, a Constituição Federal de 1946, no Parágrafo Primeiro de seu
art. 15, determinou que “são isentos do imposto de consumo os artigos que a lei
classificar como o mínimo indispensável à habitação, vestuário, alimentação e tratamento médico das pessoas de restrita capacidade econômica.”
Apesar da Constituição Federal atual não trazer, de forma explícita, a pro-
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teção do mínimo existencial, a impossibilidade de tributa-lo decorre do modelo
de Estado constituído em 1988 e dos princípios peculiares desse, especialmente o
princípio da dignidade da pessoa humana.
3.2 Da análise do tratamento dado pela Constituição
Federal de 1988

A Constituição Brasileira atribuiu imenso valor à dignidade humana. Já no
Título I, estabeleceu a preservação da dignidade como fundamento do Estado Democrático de Direito (art. 1º, III). Arrolou-a, também, como finalidade precípua da
ordem econômica (art. 170, caput). Toda a Constituição determina a inviolabilidade do direito à vida e a importância do direito à liberdade e à igualdade (art. 5º e
seguintes).
A dignidade humana possui um núcleo composto por condições materiais
mínimas de existência. Esse núcleo é identificado como mínimo existencial. Esse
rol, segundo Ingo Wolfgang Sarlet, não inclui apenas a mera sobrevivência física, mas também uma sobrevivência que atenda aos mais elementares padrões
de dignidade.
O conjunto de necessidades básicas é traçado por Ana Paula de Barcellos
(2002, p. 255):
Superado o núcleo básico do princípio, é natural que haja diferentes concepções do que significa a dignidade e de como ela pode ser alcançada.
Entretanto, se a sociedade não for capaz de reconhecer a partir de que
ponto as pessoas se encontram em uma situação indigna, isto é, se não
houver consenso a respeito do conteúdo mínimo da dignidade, estar-se-ia diante de uma crise ética e moral de tais proporções que o princípio
da dignidade da pessoa humana terá se transformado em uma fórmula
totalmente vazia, um signo sem significado correspondente.

		
p.34):

Também na tentativa de fixa parâmetros, afirma Yamashita (2002,

O princípio da ‘unidade do ordenamento jurídico’ determina que o mínimo existencial fiscal não fique abaixo do mínimo existencial do direito à
seguridade social.

A tese da imunidade é sustentada por Ricardo Lobo Torres (1999, p. 143),
conforme segue:
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Quando se tratar de bens necessários à sobrevivência biológica e social
do cidadão em condições mínimas de dignidade humana e a tributação
não encontra justificativa racional. Parece-nos, como já dissemos alhures,
que, não obstante seja omissa a Constituição Federal, é caso de imunidade tributária, a garantir o mínimo existencial, posto que é um predicado
dos direitos de liberdade e tem fundamento pré-constitucional.

Como analisado, o mínimo existencial não possui balizamentos precisos.
Seus lineamentos resultam de paulatina sedimentação de uma pauta de direitos
mínimos geralmente aceitos e considerados essenciais à preservação da dignidade humana.
Um dos pontos mais tortuosos relativamente à intributabilidade do mínimo existencial refere-se à questão da tributação indireta. Isso ocorre porque os
tributos indiretos incidem sobre os bens e serviços consumidos por todos, sendo
que, automaticamente, o custo dos tributos está embutido dentro do preço final
daqueles, sendo que, os cidadãos arcam indistintamente com tal ônus.
Dessa forma, necessário se encontrar um elemento diferenciador capaz de
trazer uma maior justiça à tributação, especialmente sobre o mínimo existencial.
3.3 A capacidade contributiva e a extrafiscalidade como
limites à tributação do mínimo existencial

O princípio da capacidade contributiva vincula os órgãos legislativos. Logo,
o art. 145, § 1º, da Constituição Federal, não encerra mera diretriz programática. A
observância do princípio da capacidade contributiva é obrigatória, salvo quando
absolutamente impossível. Roque Carrazza (2005, p. 105) afirma que:
Obviamente, o art. 145, § 1º, da CF não encerra mera diretriz programática,
incapaz de produzir efeitos práticos concretos. Hodiernamente, a melhor
doutrina (v.g. Vezio Crisafulli) está de acordo quanto à natureza obrigatória do vínculo decorrente das normas constitucionais ditas “programáticas” e, destarte, quanto à inconstitucionalidade das leis que as afrontem.

Numa sociedade que existe em razão do homem, há a necessidade de que
as condições de sobrevivência da pessoa não se apresentem aquém de um patamar mínimo. Para que se efetive, portanto, o princípio da dignidade da pessoa
humana, se impõe a preservação, por parte do Estado, de um conjunto de prestações materiais absolutamente indispensáveis para uma vida digna. Assim, não se
pode falar em dignidade da pessoa humana se não for preservado o denominado
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“mínimo existencial”.
Para a teoria espanhola, Herrera Molina (1998, p. 57) lembra que a capacidade econômica subjetiva exige a preservação do mínimo existencial, pessoal
e familiar, que consiste numa existência com um nível de vida que se considera
mínimo, de acordo com a dignidade humana.
Assim, o mínimo existencial é direito protegido negativamente contra a
intervenção do Estado e, ao mesmo tempo, garantido positivamente pelas prestações estatais. É direito de ‘status negativus libertatis’ e de ‘status positivus libertatis’.
O ‘status positivus’ do mínimo existencial se revela através de prestações
positivas gerais e igualitárias do Estado. Ao lado da prestação jurisdicional, o Estado deve garantir também positivamente as liberdades através da polícia, das forças armadas, da diplomacia, etc. Em suma, os direitos fundamentais componentes
do mínimo existencial são preservados por serviços públicos remunerados pelos
impostos gerais ou pelas taxas, quando se estiver diante de prestações específicas, divisíveis e individualmente adjudicáveis (TORRES, 1999, p. 67).
Já o ‘status negativus libertatis’ do mínimo existencial se revela, no campo tributário, através das imunidades fiscais: o poder de imposição do Estado não
pode invadir a esfera da liberdade mínima do cidadão, representada pelo direito
à subsistência (Idem, Ibidem, p. 65). Assim, a tributação não pode servir de empecilho para a preservação dos direitos fundamentais, especialmente quanto às
necessidades básicas - alimentação, vestuário, moradia, educação e saúde - indispensáveis para uma sobrevivência digna.
Diferentemente do que ocorre com os tributos diretos que incidem sobre
o rendimento ou patrimônio, em relação aos tributos indiretos há uma notória
dificuldade de graduá-los segundo a efetiva capacidade contributiva do cidadão,
haja vista que esses integram o preço final dos produtos e serviços consumidos.
Ou seja, reconhece-se, uma vez que os preços são livremente fixados pelo mercado (na maioria dos casos), ficando bastante restrita a possibilidade de adequar o
custo tributário suportado pelo cidadão e sua efetiva capacidade econômica.
Conforme explica Herrera Molina (1998, p. 126-127), a solução para garantir-se o mínimo vital à existência humana, relativamente aos tributos indiretos, consiste em duas alternativas: a) a exoneração dos bens de primeira necessidade; b) o
pagamento de uma compensação equivalente à imposição indireta suportada por
um consumo mínimo, sendo que essa compensação poderia ser efetivada através
de um crédito do imposto a ser deduzido do imposto sobre a renda ou, nos casos
de renda abaixo de determinados níveis mínimos, exigiria um sistema de transferências estatais que beneficiasse esses indigentes.
Neste mesmo sentido, Ricardo Lobo Torres (1999, p. 135) caracteriza a extra-
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fiscalidade na “utilização do tributo para obter certos efeitos na área econômica
e social, que transcendem a mera finalidade de fornecer recursos para atender
às necessidades do tesouro”. Dentro dessa linha, menciona Casalta Nabais (2004,
p. 629):
A extrafiscalidade traduz-se no conjunto de normas que, embora formalmente integrem o direito fiscal, tem por finalidade principal ou dominante
a consecução de determinados resultados econômicos ou sociais através
da utilização do instrumento fiscal e não a obtenção de receitas para fazer frente face às despesas públicas.

No caso do mínimo existencial, cabe à legislação, em algumas situações, definir situações que mereçam um tratamento tributário diferenciado, como forma
de proteção das parcelas necessárias à sobrevivência. Assim, como afirma Marciano Buffon (2005, p. 118):
(...) é inaceitável que permaneçam vigentes exações que desrespeitem o
princípio da dignidade da pessoa humana, à medida que tributam o mínimo vital à própria existência; que a carga tributária continua a ser moldada ao sabor dos interesses de corporações financeiras ou politicamente
influentes; ou ainda, que permaneça a insanidade de se tributar tão significativamente o trabalho, deixando-se de considerar a circunstância de
ser tal tributação correspondente a um importante fator de desestímulo
ao emprego formal, tão necessário, sobretudo em países como o Brasil,
nos quais a proteção social é tão débil.

Reconhece-se, assim, que a capacidade contributiva e a extrafiscalidade
são instrumentos a serem utilizados como forma de atender à preservação do mínimo existencial, à medida que a tributação, em muitas situações, atinge parcelas
que sequer denotam capacidade de contribuir para a arrecadação estatal.

4 CONCLUSÃO
Em face dos objetivos do Estado Democrático de Direito, o Sistema Tributário deve adequar-se para que a tributação se torne uma forma de atingir a justiça
tributária.
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Assim, é necessário dar máxima eficácia ao princípio da capacidade contributiva,
especialmente em sua faceta mais relevante, isto é, aquela que o cidadão pagará
tributos de acordo com a sua capacidade econômica, esta entendida de uma forma ampla.
Aliado a isso, se algum tributo não se presta satisfatoriamente à graduação
segundo a capacidade econômica do contribuinte, faz-se necessário que essa deficiência seja compensada pela técnica da extrafiscalidade.
Dessa forma, o mínimo existencial deve ser protegido da tributação, quer
seja através do princípio da capacidade contributiva, quer seja pela extrafiscalidade, como forma de, quem sabe, criarem as condições necessárias para o atendimento do Estado Democrático de Direito, especialmente para concretizar o inciso
III do art. 3º da Constituição Federal de 1988, que determina a erradicação da pobreza e a marginalização e redução das desigualdades sociais.
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Resumo
Revisitando aspectos teórico-legais do regime de receitas públicas, bem como da
doutrina de Direito Financeiro e Tributário, examina-se a natureza jurídica da
remuneração pelo uso das dependências da Ceasa/CE, prevista no artigo 27 da
Lei 15.838/15 do Estado do Ceará. A metodologia adotada foi a tipológica, a partir
de contribuições da doutrina nacional acerca do regime de receita pública, suas
classificações e regime jurídico respectivo. Tal exação está inserida em um contexto de ajuste fiscal empreendido pelo Estado do Ceará, com forte esforço para
aumento de receitas. A remuneração, contudo, causa perplexidade ao conjugar
elementos de receita originária e receita derivada, reclamando assim um exame
analítico a fim de desvelar sua natureza jurídica, de modo a atestar a incompatibilidade da nova cobrança com as espécies existentes. Conclui-se, de modo subsidiário, tratar-se de tributo oculto, sobrepreço disfarçado de tarifa de uso.
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Palavras-chave: Direito Financeiro. Receitas públicas. Remuneração de uso de
bem público. Natureza jurídica. Tributo oculto.
ABSTRACT
Revisiting some theoretical and legal aspects on the public revenue, as well as
studies of Tax and Financial Law, it examines the nature of the remuneration for
the use of Ceasa/CE premises, fixed by the article 27 of the law 15.838/15 of State of Ceará. The methodology adopted was typological, based on contributions
from national doctrine about the regime of public revenues, its classifications and
respective legal regime. This exaction is inserted in a context of fiscal adjustment
undertaken by the State of Ceará, with a strong effort to increase revenues. The
remuneration, however, causes perplexity by combining elements of original revenue and derived revenue, thus demanding an analytical examination in order
to reveal its legal nature, so that it attests the incompatibility of the new collection
with existing species. It concludes, in a subsidiary manner, that it is a hidden tax,
an over-price disguised as a usage fee.
Keywords: Financial Law. Public revenues. Remuneration for the use of public
goods. Legal nature. Hidden tax.

1 Introdução
Em 2014, iniciou-se uma desaceleração econômica no Brasil, segundo dados do Banco Central do Brasil (BRASIL, 2015, p. 12). Tal cenário desorganizou a capacidade financeira da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios, levando
as Administrações Públicas a buscar alternativas para equilibrar o balanço dos
Tesouros respectivos. Contudo, em razão do perfil eminentemente vinculado das
despesas estatais, por força da Constituição e da legislação ordinária, bem como
à plêiade de tarefas constitucionalmente cometidas aos entes federados, apercebeu-se de plano que a redução da despesa pública tinha alcance limitado.
Desse modo, cumpria explorar a outra frente, a da receita pública. Contudo, as vias ordinárias de obtenção de receitas, sobretudo as tributárias, não ofereciam, em razão da contração da base econômica tributável, horizonte promissor.
Este é o cenário e o contexto no qual exsurge no Estado do Ceará a Lei nº 15.838/15,
de 27 de julho de 2015 que “dispõe sobre a taxa de fiscalização e prestação de ser-
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viço público” (CEARÁ, 2015, p. 27).
Os dispositivos da lei estadual instituíram diversas exações novas, bem
como majorou algumas já existentes. Entre elas, destaca-se o estabelecimento da
remuneração pelo uso de espaços das Centrais de Abastecimento do Ceará (Ceasa/CE), nos termos do art. 27. Tal cobrança causa espécie, em virtude da dificuldade de se compreender sua natureza jurídica; tal é o propósito desta investigação.
Adota-se o método tipológico, valendo-se do recurso à caracterização das distintas espécies de receitas públicas para, num segundo momento, confrontar a cobrança em exame de acordo com tal classificação (Seção 2) (LAKATOS e MARCONI, 2003). A pesquisa é exploratória e adota como procedimentos o bibliográfico e
o documental.
O estudo está dividido em três seções. Na seção 1, com fundamento na doutrina de Direito Financeiro, estuda-se o art. 27 à luz das categorias e classificações de receita pública, perpassando pelas modalidades de receitas originárias
e derivadas e, dentro destas, os impostos e as taxas. Na seção 2, à luz da tipologia
desenhada, procede-se ao exame da exação estatal e, com auxílio da doutrina de
Direito Administrativo e Tributário, coloca-se em xeque a cobrança em questão.
Na seção 3, examina-se a aproximação analógica da remuneração pelo uso de dependências da Ceasa/CE às espécies de tributos ocultos ou disfarçados, à luz da
teoria introduzida no Brasil por Hugo de Brito Machado (2003). Ao final são apresentadas repercussões a partir da conclusão específica.
A importância deste ensaio é múltipla, vez que objetiva (1) resguardar a
supremacia da constituição e dos direitos fundamentais do cidadão constantes
do Sistema Tributário Nacional, bem como a garantia fundamental da propriedade, (2) contribuir para a higidez do ordenamento jurídico e para o fim último do
direito, a pacificação das relações sociais, oferecendo na exata medida das suas
possibilidades uma solução científica acerca da natureza jurídica do art. 27 da
Lei nº 15.838/15 e sua compatibilidade com o ordenamento jurídico pátrio, sendo
possível cogitar de contribuição deste ensaio como subsídio para solução da lide
travada entre a associação dos usuários da Ceasa/CE e Estado do Ceará no Poder
Judiciário.

2 Panorama geral das receitas públicas do Estado
A receita pública, seus meios de obtenção, regime jurídico, classificação,
enfim, seu perfil como instituto jurídico, só é compreendido no contexto de um fe-
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nômeno maior, da atividade financeira do Estado. Como ensina Torres (2003, p. 3),
a atividade financeira é o conjunto de ações do Estado para a obtenção da receita
e realização dos gastos para o atendimento das necessidades públicas. Portanto,
os fins e os objetivos políticos e econômicos do Estado são financiáveis pela via
dos ingressos de receita pública. A atividade financeira consubstancia-se pela realização de receita ou sua administração, ou pelo dispêndio ou investimento (OLIVEIRA, 2010).
O legislador pátrio não cuidou de predeterminar conceito de receita pública, limitando-se tão somente a classificá-la segundo categorias econômicas, como
se depreende do art. 11 da Lei 4.320/64: “A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: Receitas Correntes e Receitas de Capital”. Coube à doutrina
e jurisprudência nacionais o ofício de lapidar um conceito de receita pública, que
pode ser dividido num conceito forte e num conceito fraco. Para a primeira modalidade, os financistas procuram contrastar a entrada da receita pela qualidade da
definitividade da receita, ou, em outros termos, pela ausência de dever jurídico de
restituição. Assim entende Torres (2003, p. 165), ao afirmar que “[…] Assim sendo,
o conceito de receita, embora fundamentalmente baseado no de ingresso, dele se
estrema, pois o ingresso corresponde também à entrada de dinheiro que ulteriormente será restituído, como ocorre no empréstimo e nos depósitos”. Na mesma
senda, Baleeiro (p. 152, 2012), afirma que:
As quantias recebidas pelos cofres públicos são genericamente designadas como ‘entradas’ ou ‘ingressos’. Nem todos esses ingressos, porém,
constituem receita pública, pois alguns deles não passam de ‘movimentos de fundo’, sem qualquer incremento do patrimônio governamental,
desde que estão condicionados à restituição posterior ou representam
mera recuperação de valores emprestados ou cedidos pelo governo.
Exemplificam esses ‘movimentos de fundos

‘ ou simples ‘entradas de

caixa’, destituídas de caráter de receitas, as cauções, fianças e depósitos
recolhidos ao Tesouro […].

Contudo, como alerta Rosa Júnior (1997), a distinção entre ingresso e receita ocorre no campo doutrinário, uma vez que a Lei nº 4.320/64 houve por bem
utilizar-se do termo receita em sentido fraco, como qualquer ingresso de dinheiro
nos cofres públicos, como as entradas decorrentes de empréstimos. Filia-se a essa
corrente Alberto Deodato (1984), para quem receita pública é capital tomado de
forma definitiva ou por empréstimo para fazer face às despesas públicas, vez que
a apreende da positividade do direito financeiro pátrio, ao compreender no regi-
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me da receita pública não somente entradas sem contrapartida, mas aquelas que
demandam de algum modo restituição aos particulares.
2.1 Da classificação da receita pública quanto à
origem do ingresso

A Lei nº 4.320/64, que trata das normas gerais de Direito Financeiro, utiliza
critério econômico na classificação para distinguir as receitas em correntes e de
capital, sendo as primeiras para custear despesas ordinárias do Estado, enquanto
as últimas para a gestão patrimonial e creditícia. Sem prejuízo da discussão sobre o conceito de receita, pode-se, com Baleeiro (2012), Oliveira (2010), Deodato
(1984), Torres (2003) e Rosa Junior (1997), categorizar as receitas através de dois
critérios: quanto à origem do ingresso, classificando-se as receitas em originárias,
derivadas e transferidas; e quanto ao motivo de entrada, segundo a classificação
legal constante do art. 11 da Lei nº 4.320/64, classificando-se em receitas correntes
e de capital.
A classificação quanto à origem do ingresso tem especial pertinência com
a presente investigação. Indaga-se aqui se a receita (consequência) tem por causa
jurídica a exploração de patrimônio do Estado ou provém de patrimônio do particular em razão do jus imperii do Poder Público, que constrange o particular a pagar dinheiro ao Estado, ou advém de ajuste com o particular. Como ensina Borges
(1966, p. 29)
a receita originária (patrimonial ou industrial) é obtida pelo Estado através da administração dos seus recursos e bens patrimoniais (jus gestonis).
Êsses ingressos decorrem do exercício de uma atividade estatal equiparável à atividade dos particulares. A receita derivada ou tributária é obtida pela arrecadação de impostos, taxas e contribuições e resulta por
parte do Estado do seu poder de império (jus imperii)

No primeiro grupo (receita originária) temos a exploração do domínio econômico pelo Estado, tipicamente por formas jurídicas de direito privado, como
empresas públicas e sociedades de economia mista, ao passo que estão albergadas sob o segundo grupo (receita derivada) as receitas provenientes de tributos e
penas que se expressam em pecúnia, como as multas. Baleeiro (2012) e Rosa Junior
(1997) ensinam que tal classificação provém da doutrina alemã, acentuando uma
prevalência no regime de direito privado das receitas para compartimentá-las no
regime originário. É critério útil e seguro, a concorrência de dois elementos para
caracterizar a receita como originária: exploração do patrimônio próprio do ente
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público e alguma vontade do particular no estabelecimento do vínculo jurídico.
Parece ser o entendimento de Oliveira (2010), Baleeiro (2012), Rosa Junior (1997),
Deodato (1984) e Torres (2003), os quais advogam pela caracterização da exploração do patrimônio próprio do Estado como receita originária e, a contrario sensu,
a fim de diferenciar esta das receitas derivadas, aduzem que nestas não concorre
a vontade do particular para o pagamento de dinheiro ao Estado.
Dessa forma, pode-se defender um duplo critério para conceituar as receitas como originárias: a exploração do patrimônio estatal de forma direta e a
ausência de coerção à utilização dos bens ou serviços postos à disposição do cidadão. Conhecidos os elementos que permitem caracterizar uma receita como
originária, a receita derivada fica melhor compreendida por conceber a alteridade de patrimônio como elemento distintivo em conjunto ao constrangimento
ou ausência de vontade para o nascimento do dever jurídico de pagar dinheiro
ao Estado.
As receitas derivadas, por sua vez, têm fundamento de validade não em
uma pretensa bilateralidade, mas sim na alteridade como elemento legitimador da
relação jurídica. Como espécies de receita derivada, temos os tributos e as multas
pecuniárias e confiscatórias. Afasta-se, de antemão, o exame das multas, uma vez
que multa, ensina Baleeiro (2012), é penalidade pecuniária por descumprimento
de mandamento legal, afastando-se radicalmente da exação sub examine.
2.2 O tributo como receita pública derivada

A lei, como ensina Machado (2008), não tem por função precípua conceituar. Contudo, em face das divergências doutrinárias, houve por bem ao legislador pátrio positivar um conceito de tributo. Nos termos do art. 3º do Código
Tributário Nacional (CTN), compreende-se “toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção
de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”. Machado (2008, p. 58 e ss) analisa os elementos integrantes
do conceito legal de tributo e conclui ser tributo “prestação tendente a assegurar ao Estado meios financeiros”, decorrente da “ausência do elemento vontade
no suporte fático da incidência da norma”, mas “sempre algo lícito”, sua “obrigatoriedade nasce diretamente da lei” que a institui e “seu conteúdo é expresso em
moeda”, e cuja cobrança “a autoridade administrativa não pode preencher com
seu juízo pessoal”. Seu escólio é seguido por outros doutrinadores pátrios como
Amaro (2007) e Coêlho (2012).
Preenchidos todos os elementos, está-se diante de tributo; contudo, cabe
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investigar de qual espécie tributária se constitui e, não, menos importante, qual a
competência tributária específica do Estado do Ceará. A competência tributária
foi positivada na Constituição pela técnica da repartição rígida. Pode-se compreender a competência como uma limitação ou repartição de poder ou atribuição
do Estado, este compreendido em seu sentido lato. O poder de tributar é expressão do poder de império do Estado. No mesmo sentido, a doutrina de Coêlho (2012),
Amaro (2007), Machado (2008), Becker (2002), ao prelecionar que o Direito Tributário tem por escopo transmutar uma situação fática de poder, eminentemente
assimétrica, numa relação jurídica, disciplinada por normas, em suma, limitada.
No Direito Tributário, como ensina Carvalho (2014, p. 218), a competência
é usualmente entendida como “uma das parcelas entre as prerrogativas legiferantes de que são portadoras as pessoas políticas, consubstanciada na possibilidade de legislar para a produção de normas jurídicas sobre tributos”. É adequado conceber a repartição de competências como a principal limitação ao poder
tributante do Estado. Compreendida, desta forma, a juridicidade do regime de
competência, cumpre adentrar no campo próprio do regime de competência
tributária dos Estados, entendida esta como o poder outorgado pelo constituinte para criar, suprimir, majorar ou reduzir tributos, estes discriminados na própria Carta da República.
Desta forma, admitindo a possibilidade de que a remuneração pelo uso das
dependências é espécie de tributo, indaga-se se pode ser caracterizada em qualquer das categorias tributárias para as quais o Estado do Ceará é competente
para instituição. Martins (2013) e Sabbag (2011) adotam a denominada teoria pentapartite (ou quinquipartite) dos tributos, esta acolhida pelo Supremo Tribunal Federal (BRASIL, 1992, online). Para eles, são espécies tributárias os impostos, taxas,
contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições. Tal como
as multas, afasta-se, de plano as contribuições de melhoria, por possuírem hipótese de incidência diversa (obra pública). Para os empréstimos compulsórios e as
contribuições sociais, de categorias profissionais e econômicas e de intervenção
no domínio econômico, também não se realiza, nesta oportunidade, exame mais
detido, haja vista a competência exclusiva da União para institui-los.
2.3 Os impostos de competência dos Estados

Ensinam Machado (2008), Torres (2003) e Baleeiro (2012) que a competência para instituir tributos da espécie impostos é verdadeira limitação ao poder de
tributar.
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[…] ao determinar quais são os impostos que podem ser criados pela
União, pelos Estados e pelo Distrito Federal e pelos Municípios, a Constituição delimita o campo fático que pode servir de suporte a esses impostos. Define o que denominamos âmbito constitucional de cada imposto.
[…] o legislador infra-constitucional de cada uma das pessoas jurídicas de
Direito Público, ao criar um imposto, não pode atuar fora do campo que a
Constituição Federal lhe reserva. (MACHADO, 2008, p. 289)

Compreendido o caráter taxativo da competência dos Estados para instituir impostos, tem-se que imposto, ensina Ataliba (1990), é tributo cuja hipótese
de incidência consiste na conceituação de um fato que não se constitua atuação
estatal, um fato econômico para o qual não concorra o Poder Público. Para os financistas, como Baleeiro (2012), analisando o imposto sob o enfoque do fenômeno
da receita, imposto é receita derivada. O legislador, no art. 16 do CTN, definiu imposto, asseverando que “[…] é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma
situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte”. Dessa feita, tem-se que impostos, qualquer que seja o ente instituidor,
não terão por hipótese de incidência uma atividade estatal específica. É dizer: impostos não comungam da bilateralidade, mas, em verdade, de alteridade; realiza o
contribuinte um ato/fato-signo presuntivo de riqueza previsto em lei, para o qual o
Poder Público não concorreu, e tal fato faz surgir uma obrigação qualificada como
tributária (BECKER, 2002). Carvalho (2014, p. 60) diz que “É da índole do imposto,
no nosso direito positivo, a inexistência de participação do Estado, desenvolvendo atuosidade atinente ao Estado”. Estabelecidas tais premissas, o constituinte, no
art. 155 da Carta Maior (BRASIL, 1988, online), outorgou aos Estados competência
para instituição de impostos sobre:
I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações
de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;
III - propriedade de veículos automotores. Somente nestas hipóteses fáticas poderão os Estados instituir tributos da espécie imposto.

Deverão os impostos instituídos pelos Estados (1) prever um fato não atinente a uma atividade estatal e que, cumulativamente, (2) esteja compreendido
em uma das hipóteses previstas no art. 155, incisos I a III. Tais são os elementos que
forçosamente devem concorrer para que um imposto estadual esteja conforme a
Constituição; caso se enquadre na categoria de imposto, mas fora da competência
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tributária dos Estados, estar-se-ia diante de usurpação de competência constitucional.
2.4 A cobrança de taxas pelo Estado

Taxa, conforme ditame constitucional no art. 145, II, é tributo devido em
razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de
serviços públicos. Carvalho (2014, p. 62) entende que as taxas se distinguem
[…] por apresentarem, na hipótese da norma, a descrição de um fato revelador de uma atividade estatal, direta e especificamente dirigida ao contribuinte. Nisso diferem dos impostos e análise de suas bases de cálculo
deverá exibir, forçosamente, a medida de intensidade da participação do
Estado. Acaso o legislador mencione a existência de taxa, mas eleja base
de cálculo mensuradora de fato estranho a qualquer atividade do Poder
Público, então a espécie tributária será outra, naturalmente um imposto.

No mesmo sentido, Machado (2008), Amaro (2007), Coêlho (2012) e Baleeiro (2012). É de se concluir, pois, que as taxas se estremam dos impostos pelo fato
de concorrer o Estado, exercendo poder de polícia ou prestando serviço público,
potencial ou efetivamente. Há, aqui, bilateralidade. Além disso, em termos de distribuição da competência tributária das taxas, é válida a observação de Machado
(2008), para quem, se a autorização para produção de material bélico é da União,
nos termos do art. 21, VI, da Constituição Federal, tão somente aquele ente político
poderá instituir uma hipotética “taxa de fiscalização de produção de material bélico”. É lícito, pois, concluir que a regra matriz de incidência tributária de qualquer
taxa deve prever umas das atividades estatais acima mencionadas, sendo certo
que o poder de polícia ou serviço público deve estar compreendido na esfera de
competência do ente. Trata-se, pois, de critério duplo e cumulativo: (1) serviço público, potencial ou efetivamente prestado, ou poder de polícia que (2) esteja compreendido na competência do ente.
Casos há, é verdade, em que há fricção entre o regime contratual público e
o regime jurídico tributário, como sói ocorrer na querela das tarifas e das taxas.
Diversos estudos foram empreendidos a fim de estremar um fenômeno que deixa
os publicistas perplexos, pois a aproximação fática contribui para a dificuldade de
diferenciar as taxas por uso de serviços público e as tarifas devidas por utilidades prestadas pelo Poder Público. Tal polêmica ocorre por que casos há em que
a fruição da utilidade seria faticamente obrigatória, como os serviços públicos de
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eletricidade e de esgotamento sanitário, para os quais o cidadão dificilmente possui escolha, vez que se constituem, em sua maioria, monopólios naturais. Algumas
dificuldades logo surgem, dada a imprecisão e a mutação, ao longo do tempo, daquilo que entende por serviços próprios do Poder Público. Pode-se apontar como
inconveniente adicional o fato de tal critério depender de valorações extrajurídicas, as quais pecam pela insegurança.
Alguns doutrinadores, como Martins (2012), entendem que se deve indagar
se há para o indivíduo opção para fruir a utilidade. Se houver, cogita-se de preço
público; caso negativa a resposta, é hipótese de taxa. É esse o mesmo entendimento de Machado (2008), mas alerta que a impossibilidade de opção deve se dar
pela própria disciplina legal do serviço ou atividade estatal; em outras palavras,
se o cidadão pode substituir o fornecimento de energia elétrica pela instalação de
placas fotovoltaicas ou de um sistema eólico, é possível falar em tarifa; por outro
lado, se a legislação impede que o usuário se utilize de fossa séptica ou de outras
soluções individuais, se estaria diante de taxa.
Ainda no tocante à cobrança por serviços públicos, merece nota o entendimento de Jacintho Arruda Câmara (2009, p. 59 e ss), para quem há, além da dicotomia entre taxas e tarifas, diferenças entre as espécies contratuais tarifa e
preço público (ou preço controlado, na terminologia adotada pelo autor), pois que
a tarifa “[d]iz respeito ao controle dos valores cobrados pela prestação de uma
atividade que cabe ao próprio Estado desempenhar, direta ou indiretamente” enquanto no preço público decorre de intervenção no domínio econômico mediante
“sistema de controle de preços” da atividade privada.

3 A remuneração pelo uso das dependências como receita pública originária da exploração de bem público
Antes do exame específico da natureza jurídica da remuneração pelo uso
das dependências, faz-se necessário aclarar alguns pontos ainda um tanto obscuros a fim de precisar o regime jurídico da relação jurídica entre a Ceasa/CE,
proprietária do bem público e os usuários daquele por força de contrato administrativo. Vai-se, pois, investigar alguns elementos que determinam o regime jurídico entre usuários e a Ceasa/CE, a fim de não escape qualquer elemento útil à
compreensão da exação.
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3.1 Da relação jurídica estabelecida pelo uso de dependências

A utilização de guichês ou de espaços da Ceasa/CE de forma privativa para
o exercício de atividade econômica por particulares configura-se como direito
de uso anormal ou extraordinário de bem público estadual. Por uso anormal ou
extraordinário, Justen Filho (2014) e Mello (2003) entendem como aquele uso de
bem público por particular que exclui a fruição por outros particulares em igual
posição jurídica, em regime de exclusividade. Tal anormalidade não constitui uma
ofensa ao ordenamento jurídico, sendo faculdade do Poder Público, respeitado o
regime jurídico-administrativo, conferir, gratuita ou onerosamente, direitos de
fruição a particulares. Tal fruição por agentes privados só é possível pela via de
contrato administrativo precedido de licitação pública, na qual particulares competem pelo direito, mediante remuneração, de explorar o uso especial de bem público de modo exclusivo.
No caso do uso das dependências da Ceasa/CE, exemplificativamente, o
certame licitatório para o entreposto de Maracanaú/CE correu através da Concorrência Pública Nacional nº 2011/0002 – Ceasa/CCC (CEARÁ, 2011, online), para
contratação de permissão de uso de bem público. Sobre a permissão de uso de
bem público, Justen Filho (2014, p. 1151) explica: “A permissão de uso consiste em
ato unilateral e discricionário, pelo qual a Administração Pública atribui a um particular a faculdade de usar continuadamente um bem público, de modo privativo
ou diferenciado”. Mas não é desse tipo de acordo que se cuida na licitação em
exame, haja vista a previsão de instrumento contratual, prazos e valores a serem
pagos. Embora denominado de permissão de uso, há nítidos contornos de concessão de uso de bem público, como ensina Justen Filho (2014, p. 1154):
A concessão de uso de bem público é um contrato administrativo por
meio do qual um particular é investido na faculdade de usar um bem
público durante um período determinado, mediante o cumprimento de
requisitos estabelecidos, assegurando-se ao poder concedente as competências próprias do direito público. A concessão de uso se destina, essencialmente, a atribuir a um particular certas garantias durante o tempo de
outorga. São mantidas as competências estatais de alteração unilateral
da contratação e de extinção antecipada do vínculo, mas o particular é
titular de garantias similares às reconhecidas ao concessionário de serviço público.

No mesmo sentido, Meirelles (2003) assevera que a concessão de uso é con-
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trato administrativo, precedido de licitação pública, no qual a Administração Pública atribui utilização exclusiva de bem a particular, para exploração segundo
destinação determinada. Mas defende que são admissíveis a alteração de cláusulas regulamentares do ajuste, assegurada a composição dos prejuízos. Aliás, o
termo de permissão no caso da Ceasa/CE prevê o pagamento de remuneração
mensal pelo uso do bem público.
3.2 A remuneração pelo uso das dependências como receita pública: um estudo analítico

Feita esta breve digressão, necessária para o entendimento das razões do
legislador e para formulação de hipóteses de estudo, chega-se ao ponto do presente estudo, o art. 27 da Lei nº 15.838/15, que fixou remuneração para o uso das
dependências das Ceasa/CE, definida pelo valor venal do imóvel (CEARÁ, 2015, p.
30). Veja-se o teor do diploma normativo:
Art. 27. A remuneração cobrada mensalmente, a qualquer título, pelo uso
das dependências das Centrais de Abastecimento do Ceará S.A. – CEASA-CE, qualquer que seja a finalidade proposta, garantirá a sua sustentabilidade econômica, e será definida pelo seu Conselho de Administração
em patamar não inferior a 0,3% (três décimos de pontos percentuais) do
valor venal do imóvel, devendo ser atualizada pelo Índice Geral de Preços
do Mercado – IGP-M, ou outro que venha a substituí-lo.

Contudo, a leitura atenta do dispositivo causa algumas perplexidades:
a) a causa jurídica da exação é o uso de bem imóvel de titularidade de ente
da Administração Pública indireta, Ceasa/CE, deste modo o seu regime jurídico
deve ser o administrativo;
b) a remuneração pelo uso dos bens imóveis da Ceasa/CE já é objeto de contrato administrativo de permissão de uso, concedida por licitação do tipo maior
lance, logo a remuneração derivaria de relação pactuada;
c) se o regime jurídico é o administrativo e a relação é de contrato administrativo, o meio ordinário de alteração de quaisquer cláusulas é o da alteração
contratual, sendo alteração pela via legal instrumento algo extravagante;
d) alteração, por meio de lei, de cláusula econômico-financeira de contrato
administrativo é meio extraordinário, diverso dos aditivos ao contrato.
Sendo a remuneração paga pelo uso das dependências da Ceasa/CE receita
pública, o desafio é saber de qual espécie de receita pública cuida a norma. Como
visto, a cada espécie de receita correspondem regras jurídicas que disciplinam
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sua instituição, o modo de ser e os direitos e deveres das partes da relação, que se
pretende jurídica, porque regulada por normas jurídicas.
De forma indubitável, a causa fática para a cobrança de dinheiro é uso de
bem público, autorizando-nos a prosseguir na hipótese de esta ser uma receita
originária. Compreendido o plexo de relações jurídicas que circundam e informam a receita pública do art. 27 da Lei nº 15.838/15, têm-se em favor da consideração como receita originária: (1) seu caráter originalmente contratual, (2) acordo
de vontade originário nas cláusulas econômicas do contrato administrativo de
uso remunerado de bem público e (3) exploração de patrimônio do Estado como
causa fática da obtenção da receita.
Com efeito, na regulamentação da Concorrência Pública Nacional nº
2011/0002, adota-se a nomenclatura de tarifa de uso. Em outras palavras, trata-se de preço pago pela utilização de patrimônio estatal, qualificando-se como receita originária, do tipo patrimonial. Contudo, quando da verificação do vínculo
obrigacional estatuído pela norma em comento, vemos seu caráter cogente, com
unilateralidade na formação da cláusula econômica da obrigação jurídica, no qual
não concorre vontade do usuário do bem. O que o art. 27 da Lei nº 15.838/15 fez,
no plano dos fatos, foi alterar cláusula contratual do termo de uso firmado entre a
Ceasa/CE e os usuários de suas dependências.
Logo, há um ato de império do Estado a determinar o recolhimento de dinheiro aos cofres públicos, sendo prescindível da vontade daquele que paga. Pela
via legal, o Estado do Ceará alterou a base econômica de cálculo da remuneração
pelo uso das dependências da Ceasa/CE, o que importou num aumento em cinquenta por cento do valor recolhido aos cofres da sociedade de economia mista
mencionada, sem que se cogitasse de qualquer reequilíbrio econômico-financeiro
do contrato administrativo firmado.
Tal fenômeno aproxima-nos, portanto, do regime das receitas derivadas.
Adentrando-se no exame dessas receitas, excluem-se de imediato as multas como
hipótese, uma vez que a hipótese de incidência da norma é ato jurídico lícito. Sendo multa obrigação pecuniária consistente em sanção pelo descumprimento de
uma regra, e diante da licitude do uso das dependências da Ceasa/CE, desconsidera-se a espécie multa.
Em seguimento, tem-se que a exação: (1) foi instituída por lei, (2) é compulsória pelo uso das dependências da Ceasa/CE, (3) exprimível em moeda, pela aplicação de alíquota ao valor venal do imóvel, (4) não constitui sanção por ato ilícito,
vez que a hipótese de incidência da norma é ato jurídico lícito, (5) impõe prestação
em pecúnia e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada,
vez que verificada a ocorrência da hipótese de incidência ou fato gerador, deve o
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usuário recolher, em percentual não inferior à zero vírgula três por cento do valor venal do imóvel objeto do contrato administrativo de concessão de uso remunerado, pecúnia em favor da Ceasa/CE. Portanto, a obrigação parece subsumir-se
quase à perfeição a remuneração pelo uso das dependências do art. 27 da Lei nº
15.838/15 ao conceito legal de tributo.
Adentrando nas espécies tributárias, principia-se pelo enquadramento
como taxa. Sabe-se que o dever de pagar dinheiro à Ceasa/CE se dá em razão do
uso das dependências desta. Desta forma, se o art. 27 da Lei nº 15.838/15 fosse uma
taxa, ele deveria compreender como hipótese de incidência um (1) serviço público, potencial ou efetivamente prestado, ou (2) poder de polícia que (3) esteja compreendido na competência do ente. Transparece a incompatibilidade da remuneração pelo uso de dependências com o regime jurídico das taxas, pois o comando
legal prevê como fato gerador o uso de bem público.
Da análise da norma, à luz dos elementos constitutivos dos impostos em
geral e daqueles compreendidos na competência dos Estados, em especial, temos
que a remuneração pelo uso das dependências da Ceasa/CE prevista no art. 27 da
Lei nº 15.838/15 tem por hipótese de incidência a gestão dos bens públicos, consubstanciado em contrato administrativo de permissão de uso de bem público;
portanto, não haveria alteridade, mas bilateralidade, pois o particular paga porque usa bem do Estado. Desta forma, podemos concluir que o art. 27 não é um
tributo da espécie imposto.
3.3 Análise inconclusiva do estudo

Forçoso é decidir pela incompatibilidade do art. 27 com o regime jurídico
das receitas originárias, sob pena de deformação inaceitável do instituto. A opinar
pela compatibilidade, operar-se-ia uma degeneração tal no conceito de receita
originária, que em verdade tratar-se-ia de violência contra a doutrina remansosa.
Aceitar-se a possibilidade de existência de contrato administrativo que a uma das
partes seja lícito impor, mesmo que por lei, a remuneração, seria mesmo negar a
concepção aceita e tradicional do instituto do contrato. Como pontua Mello, tratando dos poderes unilaterais da administração nos contratos, (2003, p. 569) “Daí
que poderes reconhecidos à Administração nestes ‘contratos administrativos’ parece-nos que nada têm de contratuais. São poderes relativos à prática de atos unilaterais, inerentes às competências públicas incidentes sobre aqueles objetos”.
Adere-se ao entendimento doutrinário. Como se cogitar de relação contratual na qual a uma parte só correspondem poderes e à outra, somente deveres?
É alargar, ou, em verdade, deturpar, em demasia o âmbito semântico que assume
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o vocábulo contrato no direito. Ao majorar ou, se se preferir, reajustar o valor a
ser pago a título de remuneração pelo uso dos imóveis públicos, impôs aos usuários que pagassem dinheiro ao Estado não previamente pactuado. Ora, se havia
contrato administrativo em vigor e a Administração procede à alteração unilateralmente as cláusulas em vigor, sobretudo as econômicas, deve-se cogitar de aplicação prospectiva das novas regras, sob pena de violar-se o ato jurídico perfeito.
Entretanto, também é forçoso concluir que o art. 27 da Lei nº 15.838/15,
como demonstrado, não se amolda as espécies tributárias estudadas. É dizer: a
exação não é imposto porque sua hipótese de incidência é uma atividade estatal
(exploração econômica do patrimônio); pela mesma razão, não poderia ser taxa,
pois que o uso de bens públicos não está compreendido nas hipóteses jurídicas de
incidência de taxas.
Conclui-se, portanto, que o fundamento fático do art. 27 da Lei nº 15.838/15
não se aproxima exatamente de nenhuma das receitas examinadas no ordenamento jurídico-positivo pátrio. Ante a falta de enquadramento nas modalidades
constitucionais, há que se fazer um exame mais detalhado sobre o reflexo do abuso do poder econômico do Estado. Para tanto, encontra-se na teoria dos tributos
ocultos um caminho possível para uma argumentação cientificamente consistente acerca da natureza da cobrança em estudo.

4 Dos tributos ocultos no Direito brasileiro
Hugo de Brito Machado (2003) introduziu no Brasil a teoria dos tributos
ocultos ou disfarçados, mas o que vale como um tributo oculto ou disfarçado suscita dúvidas, à luz do conceito jurídico de tributo. Se uma norma jurídica institui
uma prestação compulsória que não constitui sanção por ato ilícito, ao largo dos
padrões que o ordenamento jurídico estipula para a instituição de tributos, então
pode-se afirmar que se trata de um tributo indevido. Contudo, não basta a antijuridicidade para caracterizar o tributo oculto. Em verdade, a qualidade de oculto de
um tributo indevido se dá pelo comportamento do Poder Público, que se utiliza de
formas jurídicas aparentemente legítimas para sub-repticiamente instituir exações tributárias ao largo da Constituição Federal. É dizer, trata-se de uma fraude
ou dissimulação do Poder Público por meio de mecanismos não tributários para,
unilateralmente, instituir e cobrar valores do particular além daqueles devidos a
título de remuneração pela fruição de utilidade. Desta forma, o tributo oculto no
Direito brasileiro, no entender de Machado (2003, p. 6)
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[…] caracteriza-se como tal em nosso ordenamento jurídico pelo fato de
não ser instituído com obediência às normas e princípios que, em nosso
Direito, regem a instituição e cobrança de tributo. Ele é instituído e cobrado disfarçadamente, embutido no preço de bens ou de serviços prestados pelo Estado, através de empresas suas ou de concessionárias, a salvo
das leis do mercado e, portanto, preços fixados de forma unilateral e sem
qualquer possibilidade de controle em face do conluio que se estabelece
entre o Estado e a empresa vendedora do bem ou prestadora do serviço.

O autor referido prossegue com exemplos de práticas que poderiam ser
caracterizadas como tributação disfarçada, arrolando verdadeiras espécies, tais
como:
a) o valor de outorga para concessão de serviços públicos, no qual não há
qualquer contraprestação do poder concedente, mas simples oneração do serviço, recaindo indiretamente sobre o usuário um custo sem a prestação de qualquer utilidade;
b) o sobrepreço nos monopólios estatais, por ausência de contraprestação
pelo preço pago; e
c) a contraprestação de serviço de utilização compulsória, vez que se não
há alternativas juridicamente disponíveis, deve ser remunerada pela via tributária da taxa.
Em um exame analógico, pode-se cogitar da aproximação da majoração da
remuneração a uma dessas espécies. Nos termos da Lei nº 5.727/71 e do Decreto nº
70.502/72, as centrais de abastecimento, das quais a Ceasa/CE é parte integrante,
destinam-se a cumprir a atribuição constitucional comum dos entes federados de
fomento a produção e distribuição agrícola, nos termos do art. 23, VIII (“fomentar
a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar”). Dessa forma,
constituir-se-ia óbice e, em verdade, deturpação dos fins colimados pelo constituinte e pelo legislador ordinário tanto na cobrança de valor de outorga quanto do valor de remuneração pela permissão de uso, além daqueles valores pagos
para fins de manutenção do bem público objeto de permissão de uso.
As dependências destes bens públicos de uso especial estão afetas a uma
função administrativa especificada em lei, qual seja, o fomento à produção e distribuição agrícola. Tal função se consubstancia naquilo que Mello (2003) classifica
como interesse público primário, é dizer, interesse da população. No caso, as já
aventadas necessidades financeiras do Estado se sobrepuseram ao interesse do
povo em assegurar o abastecimento alimentar, configurando manifestação do interesse público secundário.
Ora, os permissionários são agentes de mercado e, na composição de seus
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preços, poderão repassar os custos adicionais para os usuários finais e destinatários da política pública, ou internalizar o custo, desestimulando a produção agrícola. Veja-se que o Estado se utiliza de modo oblíquo da centralidade da Ceasa/
CE para atingir fins diversos daqueles previstos em legislação, qual seja, distribuição e abastecimento de alimentos. Tal desvio das finalidades das centrais de
abastecimento, degenerando uma missão constitucional em meio sub-reptício
de obtenção de receita pública, denota a intenção do legislador que majorou a
remuneração em fraudar a lei, em sentido amplo. Como se defendeu, as centrais
de abastecimento não se prestam à obtenção de receita pública e qualquer valor
que exorbite a função administrativa de fomento à produção e distribuição de
gêneros agrícolas deve ser compreendido como indevido. Machado (2003, p. 7)
ensina que
Como a empresa vai pagar ao Poder Concedente aquele valor da outorga,
ela naturalmente o inclui como custo de sua atividade. E assim esse valor
é considerado na fixação da tarifa correspondente, cobrada do usuário
do serviço que, por essa via, paga o tributo oculto na mesma.
Ressalte-se que o Estado, ou Poder Concedente, nada faz para o usuário
do serviço. O denominado valor da outorga, portanto, não é uma contraprestação por qualquer utilidade que deva ser ofertada pelo Estado. É
cobrado simplesmente porque o poder de decidir quem vai prestar o serviço é um poder estatal. Parcela da soberania estatal. Poder de tributar,
portanto. (grifou-se)

Talvez mais adequadamente a cobrança feita pelo art. 27 da Lei nº 15.838/15
possa se enquadrar na modalidade de sobrepreço. Nesse caso, admite-se que a
remuneração pelo uso de dependências enquadra-se mais adequadamente à noção de receitas originárias, dentro da tarifa de uso. Mas a alteração unilateral da
fórmula econômica, agregando valores adicionais não previstos pelo termo de
permissão, de maneira retroativa aos instrumentos já celebrados, esconde um
acréscimo uma obrigação pecuniária equivalente ao conceito de tributo. Revolvendo-se à leitura do dispositivo legal, observa-se que há uma preocupação com a
sustentabilidade econômica da Ceasa/CE, inserindo-se nova variável para efeitos
de determinação do preço da tarifa.
Como ensina Machado (2008) tributação oculta é aquela que abriga os
elementos essenciais do conceito de tributo, sem, contudo, observar as normas
jurídicas que disciplinam a instituição das espécies tributárias, aliado a um comportamento ardiloso do Poder Público que se utiliza de privilégios conferidos pela
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legislação para fraudar o interesse público primário, convertendo o interesse da
Administração em interesse público.
Diga-se, também, que tal comportamento normativo encontra repúdio no
direito positivo, que salvaguarda o ato jurídico perfeito e seus corolários, nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição. O Estado do Ceará, ao majorar de modo
unilateral obrigação de pagar, ofendeu a garantia dos usuários de pagar a remuneração nos termos acordados em contrato administrativo.

5 ConCLUSÃO
De uma forma ou de outra, pode-se concluir que o Estado do Ceará ao
instituir e majorar valores cobrados a título de remuneração pelo uso das dependências da Ceasa/CE desviou-se do interesse público primário, objetivando,
em verdade, carrear recursos para os cofres do Tesouro. Dessa forma, não é
difícil concluir que a instituição da remuneração pelo uso de dependências do
art. 27 da Lei nº 15.838/15 tem por natureza jurídica de receita pública originária,
todavia escondendo verdadeira receita tributária, sendo lícito qualificá-lo como
tributo oculto.
Contudo, o trabalho não se exaure com o atingimento do objetivo primeiro,
pois do desvelamento da natureza jurídica do art. 27 da Lei nº 15.838/15 advém
algumas consequências. Como leciona Machado (2008) e se deflui naturalmente
do próprio conceito de tributo oculto, a classificação de uma norma jurídica nesta
categoria tem por corolário ao menos dois efeitos, quais sejam: todo tributo oculto
fere, de modo imediato o (1) sistema tributário e direitos fundamentais, bem como,
de modo reflexo (2) o ordenamento jurídico como um todo. Preleciona (Machado,
2008, p.70)
Tendo-se em vista que o sistema tributário é organizado com base em
conceitos jurídicos praticamente universais e constitui notável limitação
ao poder de tributar, razoável entender-se que sua preservação é um direito fundamental do cidadão. O poder constituinte originário definiu os
princípios básicos do sistema tributário, um dos quais consiste em que os
tributos são somente os que nele estão previstos. E estabeleceu, ainda, os
princípios aos quais se subordinam os tributos regularmente instituídos
nos termos e limites do sistema.
Assim, um tributo instituído de forma oculta, através da qual o Estado
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foge inteiramente aos limites consubstanciados no sistema tributário, é
indiscutivelmente inconstitucional, na medida em que amesquinha visivelmente o direito fundamental de ser tributado nos termos da Constituição. Pode-se mesmo dizer que a instituição de tributos ocultos constitui
verdadeira fraude à Constituição, que a torna débil, se não inteiramente
inútil, em sua função de garantir os direitos fundamentais. A evidente
contrariedade ao sistema tributário como garantia do cidadão faz indiscutível a inconstitucionalidade do tributo oculto ou disfarçado, cuja instituição e cobrança consubstanciam verdadeira fraude à Constituição.

Portanto, defende-se a inconstitucionalidade da remuneração pelo uso de
dependências da Ceasa/CE instituída por meio do art. 27 da Lei nº 15.838/15 do Estado do Ceará, sendo verdadeira afronta à Constituição Federal e aos usuários da
Ceasa/CE. A remuneração pelo uso das dependências da Ceasa/CE amolda-se ao
fenômeno da tributação disfarçada por não guardar qualquer relação com atividade pública que preside as Centrais de Abastecimento, sendo meio oblíquo de
arrecadação e por conspirar contra o interesse público primário do fomento à
atividade de produção e distribuição agrícola.
Para salvaguardar a constitucionalidade da cobrança, deve o Estado propugnar pela aplicação prospectiva do dispositivo legal, devendo-se estabelecer
nova fórmula econômica aos futuros termos de permissão. Outrossim, poderia o
Estado do Ceará assumir o ônus de indenizar os usuários da Ceasa/CE por eventuais lucros cessantes e danos emergentes decorrentes da rescisão dos termos de
permissão já assinados.
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Regime de Regressividade
na Tributação Geral Sobre
o Consumo:
Uma Proposta para
a Sua Atenuação¹
Regression Regime in General Taxation on
Consumption: A Proposal for Its Attenuation
João Ricardo Catarino²
Ricardo de Moraes e Soares³
Pedro Miguel Alves Ribeiro Correia4
Resumo
O sistema comum de IVA adotado por todos os estados membros da União Europeia, incluindo Portugal, compreende várias taxas que tributam de forma diferenciada os bens e serviços sujeitos a este imposto. Do ponto de vista estritamente técnico, de controlo e de gestão, seria preferível a adoção de uma única
taxa de imposto. Todavia, um modelo de taxa única acentuaria a regressividade
do imposto para os consumidores de menores rendimentos para quem o imposto
se tornaria proporcionalmente mais pesado, atendendo à sua fraca estrutura de
rendimento e ao facto de este imposto ser afeto, na sua maior parte, ao consumo.
Nesta pesquisa estudam-se alguns mecanismos concretos para atenuar essa regressividade, emergente da eventual adoção de uma taxa única de IVA na União
Europeia. Formulam-se propostas alternativas para o atual modelo, visando uma
reforma da tributação do consumo que proteja adequadamente os mais desfavorecidos. Toma-se como estudo de caso Portugal. As conclusões genéricas são
válidas para todos os estados membros da União Europeia e, de um modo geral,
para todos os sistemas que adotem o IVA ou impostos gerais sobre o consumo com
¹ Publicado na Revista Scientia Iuridica, Tomo LXV, n.º 340, Braga, 2016, pp.79-90.
² Professor Catedrático. jcatarino@iscsp.ulisboa.pt.
³ Professor Auxiliar Convidado. rsoares@iscsp.ulisboa.pt.
4 Professor Auxiliar. pcorreia@iscsp.ulisboa.pt.
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estas caraterísticas.
Palavras-Chave: DireitoTributário; Taxa Única de IVA; Imposto sobre o Valor
Acrescentado; Imposto sobre o Consumo; Equidade Fiscal.
ABSTRACT
The common system of VAT adopted by all the member states of the European
Union, including Portugal, comprises several taxes that tax the goods and services
subject to this tax in a differentiated way. From the strictly technical, control and
management point of view, it would be preferable to adopt a single tax rate. However, a single rate model would accentuate the regressivity of the tax on lower income consumers for whom the tax would become proportionally heavier, given
their poor income structure and the fact that this tax is mostly consumption. This
study examines some concrete mechanisms to mitigate this regressivity, emerging from the eventual adoption of a single VAT rate in the European Union. Alternative proposals are formulated for the current model, aiming at a reform of
the consumption taxation that adequately protects the most disadvantaged. It is
taken as case study Portugal. The general conclusions are valid for all member
states of the European Union and, in general, for all systems that adopt VAT or
general consumption taxes with these characteristics.
Keywords: Tax law; Single Tax Rate; Value-added tax; Tax on Consumption; Fiscal
Equity.

1 INTRODUÇÃO
Diversos estudos reconhecem que os impostos gerais sobre o consumo
tendem a gerar efeitos regressivos para os contribuintes de menores rendimentos (ARONSON, JOHNSON, LAMBERT; 1994, p.262-270). Esse efeito é agravado se a
opção for a de consagrar apenas uma taxa única no imposto geral sobre o consumo (GASSEN, ARAÚJO, PAULINO, 2013, p.213-234).
Para evitar aquela regressividade e, ao mesmo tempo, para proteger os contribuintes de menores rendimentos, os sistemas fiscais adotam, nos seus impostos
gerais sobre o consumo, mais do que uma taxa de imposto, consagrando taxas
reduzidas para os consumos básicos de bens alimentares ou outros, considerados
como essenciais (CATARINO, 2013, p.279-297). Este é o caso da generalidade dos
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países da União Europeia onde se adota um modelo comum de tributação geral
da despesa que é o IVA5. Sucede porém, que o sistema comum do IVA permite
a adoção de várias taxas de imposto, o que possibilita a tributação dos bens de
consumo essencial a taxas reduzidas como forma de apoio aos contribuintes mais
desfavorecidos.
Diversos estudos apontam para um dado intuitivo: múltiplas taxas de IVA
tornam o imposto mais complexo para todos pois as administrações fiscais europeias, os agentes económicos e os sujeitos passivos de imposto defrontam-se com
maiores problemas de aplicação e gestão do imposto. Estes problemas são causa
de conflitualidade que poderia ser evitada, com ganhos para todos, se o imposto
tivesse apenas uma única taxa. Tais estudos reconhecem que um modelo comum
de IVA, de taxa única, seria mais fácil e mais barato de gerir, reduzindo, ao mesmo
tempo, a conflitualidade e os riscos de incumprimento, ao passo que poderia propiciar mais receita fiscal (ALBUQUERQUE, NEVES, 1994, p.43-56).
Num mundo globalizado as questões de competitividade assumem proporções nunca antes vistas pelo que os problemas de ineficiência dos sistemas tributários e dos impostos que os integram devem ser evitados a todo o custo (CATARINO,
2011, p.181-195).
Sucede porém que uma taxa única de IVA, mesmo sendo mais eficiente, não
tem apenas vantagens. Apresenta também alguns inconvenientes na justa medida em que os consumos de bens essenciais passam a estar sujeitos a IVA à taxa
normal de imposto, o que representa um agravamento das condições de vida dos
indivíduos com rendimentos menores.
Isto fica a dever-se ao facto de o imposto ser, para estas pessoas, proporcionalmente mais pesado na sua estrutura de rendimentos, do que para contribuintes com escalões de rendimento superiores. Com efeito, os indivíduos com
estruturas de rendimento mais baixas têm menores capacidades para evitar o
encargo do imposto e, por outro lado, dedicam uma fatia proporcionalmente
maior do seu rendimento a consumos primários. Isto significa que, para estes
contribuintes, os consumos primários têm um peso relativamente superior na
estrutura total de consumo.
O mesmo é dizer que esses indivíduos têm menores possibilidades de evitar o encargo do imposto já que não podem, por um lado, reduzir o consumo de
bens essenciais sem que isso signifique uma perda importante de bem-estar e, por
outro, a sua capacidade para evitar o encargo do imposto encontra-se significativamente reduzida. Estes efeitos geram um desequilíbrio social importante e ca-

5 Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro de 2006 (Diretiva IVA).
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recem de medidas corretivas para os mitigar (GASSEN, ARAÚJO, PAULINO, 2013,
p.213-234). Geram também um impacto direto na sustentabilidade geral das receitas do Estado e na consolidação, a longo prazo, das receitas futuras (CATARINO,
2013, p.279-297).
Neste estudo analisam-se várias opções para atenuar a regressividade dos
impostos gerais sobre o consumo para os indivíduos de menores rendimentos, tomando por base os dados, para Portugal, relativos ao imposto geral sobre o consumo (IVA) e ao imposto geral sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS), a
partir dos quais se avançam algumas soluções que podem propiciar essa atenuação. Note-se que a análise do impacto social do imposto é uma matéria de extrema
importância, na medida em que qualquer aumento de uma unidade adicional na
taxa de imposto tem consequências na atividade económica e impacto nos agregados economicamente mais desprotegidos.

2 OBJECTIVOS E METODOLOGIA
Neste artigo são propostas duas hipóteses alternativas como forma de aliviar as consequências que derivam da aplicação de um modelo de tributação do
consumo com uma única taxa de imposto.
É tomado como base o sistema comum de IVA em vigor na União Europeia
e como caso de estudo as contingências e particularidades do imposto sobre o
valor acrescentado (IVA) e do imposto geral sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS), em vigor em Portugal. É de realçar que, no que concerne ao IVA, a
uniformidade das soluções técnicas adotadas permite estender as conclusões do
presente estudo aos restantes países da União Europeia.
As soluções propostas abrangem somente os agregados que aufiram rendimentos anuais brutos entre 1 a 10000 euros, isto é, que se insiram nos dois primeiros escalões de rendimentos do IRS. Os restantes escalões não se encontram
abrangidos pelas propostas.
A primeira hipótese propõe a devolução total dos valores pagos em sede de
IVA, com um limite percentual calculado a partir do rendimento, de todos os bens
e serviços consumidos pelos contribuintes com fracos recursos, mediante apresentação da fatura ou documento equivalente. Isto significa que todos os agregados que possuam um rendimento de até 10000 euros anuais brutos estariam
habilitados a receber a totalidade do IVA suportado nas suas aquisições, desde
que sejam apresentados os documentos fiscalmente válidos, até um limite de 90%
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do seu rendimento. Importa referir que o limite de 90%, utilizado nesta hipótese,
tem por base dados do INE, que apontam para taxas e consumo entre os 89% e os
91% para os escalões mais baixos de rendimento.
A segunda hipótese propõe o reembolso anual, em sede de IRS, dos valores
de IVA pagos ou, em alternativa, a dispensa de retenção mensal na fonte em sede
de IRS, dos valores devidos, quando esta deva ter lugar (é o caso dos rendimentos
do trabalho dependente).

3 RESULTADOS
Nesta secção são analisados os resultados expectáveis para cada uma
das hipóteses formuladas, tendo por objetivo conferir-lhes uma dimensão
quantitativa.
Hipótese 1 – Reembolso total, em sede de IRS, do IVA suportado

Em 2003 foi criado um mecanismo que permitia o reembolso, até um limite máximo de 50 euros, dos valores de IVA suportados pelos consumidores,
desde que fossem solicitados junto doa agentes económicos os documentos
comprovativos, com o respetivo número fiscal6. Esta medida, permitia deduções
à coleta em sede do IRS de algumas despesas. O objetivo era combater a fraude e a evasão fiscal, principalmente em setores onde “se registam significativas
margens de fuga à tributação em sede de IVA e de imposto sobre o rendimento”
(PALMA, 2012, p.31-35).
Com isto procurou-se prevenir a evasão fiscal através do incentivo fiscal
para todos os contribuintes que solicitassem faturas. O modelo em causa, não tem
um fim social, mas demonstra que é possível reembolsar, em sede de IRS, os valores suportados em sede de IVA, desde que sejam devidamente documentados. No
ano de 2012 foi aprovada uma outra medida, que permitia a dedução em sede de
IRS, do “correspondente a 5% do IVA suportado por qualquer membro do agregado
familiar com o limite global de € 250”7 de todas as despesas realizadas com a ma6 Decreto-Lei n.º 17/2003, de 3 de fevereiro de 2003, in Diário da República, 2003, n.º 28, I série-A, pp. 698.

Foi aditado ao Estatuto dos Benefícios Fiscais um artigo 66.º-B, correspondente à dedução do IVA em
sede de IRS.
7 Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto de 2012, in Diário da República, 2012, n.º 164, 1.ª série, pp. 46674668.
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nutenção e a reparação de veículos, alojamento, restauração, nos cabeleireiros, e
similares. Os contribuintes gozavam, assim, da possibilidade de deduzir em sede
de IRS um máximo de 250 euros das suas despesas, reduzindo por esta via as situações de evasão fiscal, mais caraterísticas de determinados setores económicos.
A medida é idêntica à de 2003, apenas diferindo no valor do montante a deduzir,
que sobe dos 50 para os 250 euros.
A proposta correspondente à hipótese 1 avançada neste estudo é a da dedução em 100% do IVA suportado pelos consumidores de menores rendimentos,
obrigando-os a pedir fatura ou documento equivalente. Esta medida consubstancia ainda uma política de apoio social dos mais desprotegidos.
Considere-se, a título exemplificativo, um sujeito que auferindo um rendimento bruto anual de 4898 euros e gasta 90% do seu rendimento em bens de
primeira necessidade. Considerem-se ainda três comportamentos alternativos.
No primeiro, o sujeito solicita fatura e apenas recebe um reembolso de 5% dos
seus gastos, num valor total de 50,69 euros. No segundo, o sujeito solicita fatura
mas pode deduzir 100% do valor suportado, sendo reembolsado num valor total
de 1013,89 euros. Por fim, o sujeito pode optar por fugir ao imposto em cerca de
26,74%8 dos 90% do seu rendimento que dedica ao consumo, conseguindo ganhar
com a fuga cerca de 271,11 euros; relativamente à parte restante do seu rendimento, o sujeito pode optar por pedir documento de quitação dos seus consumos e
deduzir 5% do IVA neles contido, recebendo 37,14 euros pela via do IRS. Nesta última situação o sujeito vai beneficiar de um valor final de 308,25 euros, que é claramente superior ao que iria receber caso tivesse optado pela situação 1. A tabela 1
resume os valores associados aos três comportamentos alternativos.
Tabela 1 – Possíveis deduções e reembolsos de IRS

Fonte: Elaboração própria.
8 Valor apresentado pelo Observatório de Economia e Gestão de Fraude, da Faculdade de Economia da

Universidade do Porto (OBEJEF).
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Tendo em conta os dados da tabela 1, é notório que compensa economicamente aos contribuintes a evasão fiscal (situação 3 face à situação 1), porque
a “poupança do IVA na transação compensa mais do que exigir a fatura e ter o
benefício dos 250 euros” (PALMA, 2012, p:31-35). Todavia, se a dedução for pela totalidade do imposto, o valor do reembolso tornar-se-á mais atrativo, e incentiva o
contribuinte a solicitar dos agentes económicos a emissão dos documentos comprovativos de aquisição (situação 2). Esta solução atenua os constrangimentos financeiros daqueles que são diretamente mais afetados pela possível aplicação do
modelo da taxa única de IVA.
Desta forma, importa testar a viabilidade da hipótese sugerida – reembolso
total do IVA suportado em sede de IRS – durante um período temporal de pelo
menos 10 anos, e verificar a sua aplicabilidade. Os cálculos, que podem ser encontrados na tabela 2, afiguram esta alternativa como exequível, uma vez que o
saldo final obtido para a receita pública é positivo. A análise da tabela 2 permite
observar que em todos os anos se verifica um excedente de receita, isto é, o saldo
final obtido entre as receitas estimadas à taxa única de 21% e os valores da receita
obtida mediante aplicação das taxas diferenciadas, é de montante suficiente para
cobrir os custos da medida (devolução do IVA aos contribuintes de rendimentos
anuais brutos até os 10000 euros), existindo ainda folga financeira adicional.
Tabela 2 – Saldo global para o Estado – Hipótese 1 (em M€) –
2002 a 2011

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Autoridade Tributária e Aduaneira.

Esta folga ou superavit de receitas está diretamente ligado à poupança obtida, após a dedução de todas as despesas (diferença entre as receitas arrecadadas
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e os gastos ocorridos no ano económico (REIS, 2008, p.40-55), e ocorre quando as
receitas são superiores aos valores pagos. A hipótese 1 apresenta valores positivos em todos os anos em análise e confirma a sua viabilidade financeira. Porém,
esse superavit não é o único fator a ter em conta. A proposta deve respeitar a
ideia de que o Estado não está disposto a perder receita, caso contrário, o modelo proposto tornar-se-ia impraticável. A receita final (obtida através de uma taxa
única) não pode (ou não deve) ser inferior à receita obtida através das taxas múltiplas porque o Estado não estaria disposto a adotar um modelo que implicasse
perda de receita.
Hipótese 2 – Reembolso Total do IRS Pago (ou Dispensa de Retenção
na Fonte em Sede de IRS)

O IRS exige o englobamento de todos os rendimentos obrigatórios e opcionais decorrentes do artigo 22.º do Código, acrescidos dos rendimentos sujeitos a
taxas especiais. A taxa incidiria sobre a soma dos rendimentos líquidos das várias
categorias de rendimento (nacional ou estrangeiro). Como se pode verificar na
tabela 3, que exemplifica uma possível utilização do modelo de reembolso para
cinco montantes diferentes de rendimentos brutos anuais, os sujeitos passivos
com rendimentos brutos anuais de 5.000 e de 7.500 euros, vão beneficiar da restituição dos valores totais deduzidos em sede de IRS. Note-se que o sistema de reembolso de IRS já existe atualmente, não sendo necessário qualquer investimento
no sentido da sua implementação.
Tabela 3 – Possíveis deduções e reembolsos de IRS

Fonte: Elaboração própria.

Como alternativa à devolução dos valores pagos em sede de IRS, sugere-se a isenção total do rendimento sujeito a IRS auferido pelos sujeitos passivos. O
EBF - Estatuto dos Benefícios Fiscais já prevê isenções para alguns tipos de rendi-
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mentos de trabalho dependente, como é o caso da isenção do pessoal das missões
diplomáticas e consulares. Porém, importa averiguar da possibilidade de aplicar
isenções totais aos montantes mensais auferidos pelos contribuintes de menores
rendimentos. A proposta consiste em conferir uma isenção total de IRS para todos
os rendimentos brutos anuais inferiores a 10000 euros. Este grupo de contribuintes estaria dispensado de retenção de IRS, de acordo com a tabela 4. Apesar de
isentos da tributação em sede de IRS, os contribuintes dos dois primeiros escalões
poderiam sempre optar por entregar a sua declaração de rendimentos se nisso
tivessem interesse.
Nesta hipótese o Estado abdicaria das receitas em sede de IRS, relativamente aos contribuintes que auferem rendimentos até os 10000 euros brutos anuais,
compensando-os, desta forma, dos efeitos regressivos resultantes de um aumento
das taxas reduzida e intermédia de IVA para uma taxa única.
Tabela 4 – Taxas para aplicação do modelo de isenção total de
IRS a todos os rendimentos englobados no primeiro e segundo
escalão de rendimentos

		

Fonte: Elaboração própria.

Tal como aconteceu para a primeira hipótese, foram efetuados os cálculos para o modelo de isenção de imposto para os dois primeiros escalões de rendimento. Os resultados demonstram que o modelo é viável do ponto de vista da
receita fiscal (tabela 5) e que a aplicação de uma taxa única de IVA pode ser complementada com o reembolso dos valores de IRS, entregues pelos contribuintes,
com rendimentos até os 10000 euros brutos anuais, compensando desta forma o
aumento do peso do IVA na aquisição de bens e serviços que anteriormente estavam abrangidos pelas taxas reduzida e intermédia.
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Tabela 5 – Saldo global para o Estado – Hipótese 2 (em M€) –
2002 a 2011

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Autoridade Tributária e Aduaneira.

É imediato verificar que o excedente estimado, resultante da aplicação de
uma taxa única de IVA de 21% cobre os valores de IRS devolvidos aos sujeitos com
rendimentos anuais brutos até 10000 euros, registando-se ainda existe um excesso de receita a favor do Estado.
Comparação de Hipóteses

A tabela 6 apresenta a comparação entre as duas hipóteses anteriormente
apresentadas.
Tabela 6 – Comparação das hipóteses 1 e 2 (em M€) – 2002 a 2011
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			Fonte: Elaboração própria.

Comparando as duas hipóteses, constata-se que a segunda é aquela que
mais se adequa aos princípios da eficiência e simplicidade. Com efeito, embora
ambas sejam viáveis, atenuando os efeitos sociais indesejáveis sem agravar as
contas públicas, a hipótese do reembolso dos valores de IRS é aquela que apresenta o menor custo e a maior receita fiscal. Assim, por tal facto, a segunda hipótese
é aquela que se configura como a melhor solução a adotar.

4 CONCLUSÃO
A regressividade do imposto geral sobre o consumo, para os contribuintes
de menores rendimentos, pode constituir um forte entrave à adoção de uma taxa
única de IVA e constitui um problema socialmente relevante pelas distorções que
gera. Embora o IVA não seja um imposto marcadamente com fins sociais, ainda assim, não pode alhear-se dessa realidade e muito menos afetar mais pesadamente
estes contribuintes. Políticas sociais podem ser realizadas com sucesso sem recurso às medidas de natureza fiscal. Todavia, nada impede que se utilize o imposto
de renda das pessoas singulares (IRS) para atenuar ou eliminar o efeito regressivo.
Apresentadas duas das possíveis soluções, estas foram quantificadas de
modo a verificar a sua aplicabilidade. Ambas as hipóteses demonstraram ser viáveis, ou seja, ambas são capazes de diminuir a regressividade do sistema de taxa
única de IVA para os contribuintes de menores rendimentos. Todavia, a primeira
hipótese aparenta não ser a melhor solução embora o excedente de receita estimada seja suficiente para suportar os valores de IVA a devolver aos contribuintes
de menores rendimentos, abrangidos pela medida. A segunda hipótese, também
viável, apresenta um resultado mais favorável do que a primeira tanto para os
cofres do Estado como para os contribuintes com menores rendimentos, uma vez
que ambas as partes ganham segundo a lógica do ótimo de Pareto (win-win); nesta
hipótese, o excedente estimado de receita do IVA cobre os valores de IRS a reem-
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bolsar e ainda consegue obter um valor de receita superior ao da primeira hipótese, que pode ser aplicada noutras políticas públicas.
Em alternativa à devolução dos valores pagos em sede de IRS, existe ainda a
possibilidade da isenção total de retenção na fonte de IRS dos sujeitos que aufiram
rendimentos brutos anuais até 10000 euros. Esta alternativa não é nada mais do
que uma inversão do circuito de devolução do imposto proposto na segunda hipótese. Ao invés de o Estado devolver os valores retidos na fonte em sede de IRS,
este abdica do imposto e o sujeito passivo fica dispensado dessa retenção mensal,
ficando assim com maior rendimento líquido. Os sujeitos obrigados a reter IRS na
fonte ficariam desobrigados de reter os valores de IRS mensal de um conjunto
específico de contribuintes. Esta alternativa é igualmente exequível, uma vez que
o resultado final é exatamente igual ao da segunda hipótese. Apenas muda o circuito de devolução do imposto ao sujeito de fracos recursos, com vantagens para
estes, uma vez que não só não vem diminuído o seu rendimento mensal, como
ainda passam a usufruir do montante do imposto.
Por fim, cabe referir que é prioritário dar alguma segurança aos sujeitos
passivos do IVA, aos contribuintes e à receita pública. Manter modelos de impostos complexos e onerosos não é uma opção num contexto de elevada concorrência fiscal internacional. A competitividade dos sistemas fiscais passa pela simplificação e pelo desagravamento dos custos administrativos, como também pela
obtenção de ganhos de eficiência para todos, sem perder de vista a moderação do
imposto e o valor de uma adequada repartição da carga fiscal, fatores que podem
ser objeto de estudos futuros.
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A Contabilidade de Gestão
no Setor Público
Management Accounting in the Public Sector
Ana Lúcia Romão¹
Resumo
A escassez de recursos públicos, e o facto de estes resultarem na sua maioria da
transferência de dinheiro dos contribuintes, por via de impostos, taxas e outras
contribuições, exige que o Estado preste contas de forma clara, detalhada e rigorosa. Accountability e transparência são dois conceitos fundamentais para a
boa gestão dos dinheiros públicos; e a contabilidade de gestão um instrumento
imprescindível para os gestores e dirigentes que perseguem esses objetivos. Em
Portugal, apesar de a obrigatoriedade legal existir há mais de duas décadas, grande parte das entidades públicas não implementou ainda um sistema de contabilidade de gestão ou utiliza um sistema rudimentar com pouca exploração e análise
dos dados obtidos. A contabilidade de gestão é muitas vezes vista como um requisito não essencial, julgando-se que apenas as grandes organizações necessitam
deste tipo de informação. Contudo, cada vez mais, a necessidade de informação
atempada, minuciosa e fidedigna é uma condição indispensável para a boa gestão
de qualquer entidade, independentemente da sua dimensão, forma jurídica ou setor. Na Administração Pública a contabilidade de gestão é essencial para o bom
funcionamento dos serviços públicos e o cumprimento de objetivos de economia,
eficiência e eficácia. Este artigo sistematiza o enquadramento legal e contextual
da contabilidade de gestão no setor público português, aludindo aos conceitos de
transparência e accountability no contexto do paradigma da Nova Gestão Pública, e ressaltando as características, as particularidades e a importância acrescida
deste modelo de contabilidade no contexto atual.

¹ ISCSP/CAPP - Ulisboa, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Centro de Administração e
Políticas Públicas, Universidade de Lisboa, anaromao@iscsp.ulisboa.pt
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Palavras-Chave: Setor Público; Contabilidade de Gestão; Transparência; Accountability.
Abstract
In times of scarce public resources, and the fact that they mostly derive from procurement of taxpayers' money, by means of taxation, disbursement of fees and
other forms of State revenue, that require clear, detailed and accurate accountability. Accountability and transparency are two fundamental concepts for the
sound management of public money; additionally, management accounting is an
indispensable tool for managers pursuing these objectives. In Portugal, although the legal obligation has existed for more than two decades, most public entities have not yet implemented a management accounting system or use a rudimentary system with little or no critical analysis. Management accounting is
often perceived as a non-essential requirement, considering that only large organizations need this kind of information. However, there is an increasing need
for timely and more detailed information which is indispensable for the sound
management of any entity, regardless of size, legal form or sector. In Public Administration, management accounting is essential for the proper functioning of
public services and the fulfillment of economy, efficiency and effectiveness objectives. This article systematizes management accounting legal and contextual
framework in the Portuguese public sector, making reference to the concepts of
transparency and accountability in the New Public Management perspective, and
highlighting the features, specificities and importance of this accounting model in
the current context.
Keywords: Public sector; Management Accounting; Transparency; Accountability.

1 Introdução
Em Portugal, a reforma da administração financeira do Estado, que decorreu ao longo da década de 90, foi influenciada pelas orientações do paradigma da
Nova Gestão Pública (NGP). Esta reforma visava a harmonização da legislação, a
definição de princípios e regras de execução orçamental, a integração dos sistemas de contabilidade pública e o reforço da boa gestão financeira pública, e impli-
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cava também a obrigatoriedade das entidades públicas implementarem um sistema de contabilidade de gestão.
No âmbito da referida reforma, a legislação publicada traduzia estes desígnios e considerava amplamente o imperativo da implementação de um sistema de
contabilidade de gestão. A lei de bases da contabilidade pública - Lei n.º8/90 de 20
de fevereiro, no artigo 14.º, n.º1, prevê a obrigatoriedade da utilização da “contabilidade analítica indispensável à avaliação dos resultados de gestão”.
O regime de administração financeira do estado - Decreto-Lei n.º 155/92 de
28 de julho, explica que a contabilidade analítica é um instrumento indispensável
ao controlo dos resultados e refere no artigo 16.º que “os serviços e organismos
devem organizar uma contabilidade analítica como instrumento de gestão”.
O Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP) - Decreto-Lei n.º 232/97 de
3 de setembro refere ter como principal objetivo favorecer a integração dos subsistemas de contabilidade orçamental, patrimonial e analítica numa contabilidade
pública moderna, que constitua um instrumento fundamental de apoio à gestão
das entidades públicas e à sua avaliação, facilitando assim a realização, numa base
regular de análises da eficiência e eficácia das despesas públicas, permitindo passar dos resultados das actividades e da realização dos projectos para os objectivos
e fazendo a correspondência entre os meios utilizados e os objectivos realizados.
Dada a importância do setor público na economia nacional e a dimensão
dos recursos envolvidos, parecia indubitável a necessidade da existência de um
modelo de contabilidade de gestão aplicada às entidades públicas que permitisse
disponibilizar informação, detalhada, precisa e atempada.
Contudo, volvidas cerca de duas décadas, parte das entidades públicas nunca implementou esse sistema ou implementou-se de forma incipiente. O estudo
desenvolvido por Carvalho et al. (2008) concluiu que determinados setores estão
mais avançados como o da saúde (nomeadamente no que se refere aos hospitais),
talvez pela necessidade urgente de se promover a sustentabilidade financeira do
setor da saúde. Os estabelecimentos de ensino superior também têm sido catalisadores da implementação deste sistema, bem como alguns municípios.
A nova reforma da administração financeira, suportada em grande parte
na publicação da Lei n.º151/2015 de 11 de setembro - Lei de Enquadramento Orçamental (LEO) e no Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro - Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP) e em alguns diplomas complementares, reflete uma atualização das necessidades da gestão pública
no contexto da finanças públicas e das exigências nacionais e da União Europeia,
bem como a harmonização contabilística e a integração das normas internacionais para o setor público (IPSAS²). O SNC-AP reitera e reforça a obrigatoriedade
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da implementação de um sistema de contabilidade de gestão nas entidades públicas.
O cidadão e utilizador de serviços públicos é cada vez mais consciente e
exigente relativamente à qualidade dos serviços públicos prestados, mas preocupa-se também com os recursos despendidos na prestação daquele serviço público. O conceito de value for citizens ganhou força e visibilidade e está mais presente no nosso dia a dia.
Neste contexto, accountability e transparência são dois conceitos fundamentais para a boa gestão dos dinheiros públicos; e a contabilidade de gestão um
instrumento imprescindível para alcançar estes propósitos. A contabilidade de
gestão é também um instrumento essencial para o controlo de gestão e a auditoria pública e pode auxiliar substancialmente na prevenção e/ou deteção da fraude
e corrupção.

2 A Nova Gestão Pública: Accountability e Transparência
O paradigma da NGP influenciou a reforma da Administração Pública em
muitos países da OCDE. Este modelo levou à introdução de modelos de gestão por
objetivos, à aplicação de indicadores de desempenho e à adoção de ferramentas
de contabilidade de gestão, entre outras inovações, seguindo as práticas do setor
privado (HOOD, 1991; 1995).
A NGP propunha integrar na Administração Pública novos conceitos e instrumentos de gestão, nomeadamente as técnicas do setor privado, consideradas
mais eficientes, com vista ao aumento da produtividade, à avaliação do desempenho e ao reforço do controlo (MOREIRA; ALVES, 2009).
O modelo da NGP não remetia apenas para a aplicação de novas técnicas,
mas também para a integração de um conjunto de valores mais abrangente importados do setor privado (DENHARDT; DENHARDT, 2000).
Lapsley e Wright (2004) referem que as inovações na área da contabilidade
têm acontecido maioritariamente no setor privado e que a adoção dessas inovações pelas organizações do setor público têm sido em grande parte influenciada
pelas decisões do governo.
A NGP propunha uma maior responsabilidade, transparência e accountabi² As IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) são as Normas Internacionais de Contabilidade aplicadas ao Setor Público emitidas pelo International Public Sector Accounting Standards
Board (IPSASB).
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lity no setor público, e imbuía-se nos conceitos de eficiência, eficácia e economia.
Além disso, apontava para a flexibilização das estruturas, a descentralização do
poder e da autonomia, a orientação para o cliente, a racionalização dos recursos,
a avaliação do desempenho orientada para os outputs e outcomes e o conceito do
value for money (DUNLEAVY; HOOD, 1994; HOOD, 1995).
No contexto da NGP verifica-se uma ligação entre a utilização de instrumentos financeiros maioritariamente provenientes da gestão do setor privado e
a accountability, sendo esta simultaneamente um instrumento (para atingir a eficiência e a eficácia na gestão pública) e um objetivo (um ícone, um símbolo, um
indicador da good governance) (BOVENS, 2005).
Almquist (2013) e Rocha (2011) exploram amplamente os vários significados
do conceito accountability e o seu entendimento no contexto dos diferentes modelos teóricos de administração pública. Peters (2014) refere que a accountability
se alicerça na transparência, na responsabilidade e na prestação de contas. É um
conceito complexo e difícil de garantir, com diferentes dimensões que poderão estar em conflito. Bovens et al. (2014) apresentam diferentes definições do conceito
e mencionam que apesar da multiplicidade de perspetivas tem existido um consenso concetual à volta do mesmo. Os autores relacionam também a accountability no setor público com o conceito de transparência e capacidade de resposta.
Bovens (2005) distingue uma vertente interna e uma vertente externa da accountability e sugere a transição de uma perspetiva vertical para uma perspetiva
horizontal do conceito.
Stiglitz (2002) aponta para a existência de uma forte assimetria de informação entre aqueles que governam e os cidadãos comuns. A informação é “poder”
e deve ser um bem público. Peters (2014) destaca a importância de promover a
accountability para a existência de governos democráticos.
Islam (2003) investigou a relação entre os fluxos de informação e a qualidade da governação e concluiu que países com melhores fluxos de informação
também governam melhor. A democracia exige cidadãos informados.
A transparência permite refrear a corrupção, promovendo a eficiência, a
integridade e a accountability, para além de reforçar a confiança dos cidadãos na
administração pública. A transparência permite melhorar a qualidade das políticas públicas e também a qualidade de vida dos cidadãos, condições fundamentais
para o bom funcionamento das democracias.
A implementação de um sistema de contabilidade de gestão contribui para
o reforço da transparência e da accountability, uma vez que fornece informação
analítica, pormenorizada e completa que permite uma melhor prestação de contas aos diferentes stakeholders.
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A investigação na área da contabilidade de gestão no setor público suscitou
interesse acrescido no pós NGP e apresenta características bastante diferentes
da investigação em contabilidade de gestão na sua generalidade (Cf. VAN HELDEN,
2005; VAN HELDEN; NORTHCOTT, 2010). A NGP advogava efetivamente a necessidade de uma convergência nos sistemas de contabilidade pública e contabilidade nacional, bem como com os sistemas existentes no setor privado.
A normalização que se propunha para o sistema de informação contabilística seria fundamental para o processo de tomada de decisões estratégicas, para
o desenvolvimento de uma gestão mais eficiente e eficaz, para uma maior responsabilização pelos resultados alcançados e para a introdução do conceito do value
for money (OSBORNE; GAEBLER 1993; LAPSLEY, 1999).
Kjær (2012) acrescenta ainda que o conceito de accountability se funde no
de responsabilidade: ser responsável é ser considerado responsável. Falar sobre
accountability é definir quem pode responder pela prestação de contas, e quem
tem o dever de dar explicações.

3 A Contabilidade de Gestão no Setor Público
Um sistema de contabilidade é um mecanismo formal que permite obter,
organizar e disponibilizar informação sobre o funcionamento de uma entidade
(BHIMANI et al., 2015). É um sistema fundamental em qualquer organização, que
disponibiliza informação aos gestores, dirigentes e outros stakeholders para o
processo de tomada de decisão.
A criação da contabilidade de gestão surgiu da necessidade de obter informação adicional, detalhada e completa, diferente da informação fornecida
pela contabilidade geral. Inicialmente a sua maior preocupação circunscrevia-se ao controlo dos custos de produção mas ao longo do século XX foi desenvolvendo novas técnicas de apuramento de custos e tornou-se mais abrangente. A
contabilidade de gestão utiliza hoje técnicas e métodos inovadores e sistemas de
informação integrados que permitem responder às exigências próprias de cada
organização.
Conforme Caiado (2012), a contabilidade de gestão serve-se dos elementos da contabilidade geral, organizando a informação de acordo com as necessidades específicas de cada entidade. Esta contabilidade não apresenta constrangimentos de forma e destina-se a auxiliar todos os responsáveis nos diferentes
níveis hierárquicos. Deve ser relevante e tempestiva, desempenhando um papel
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importante no apoio ao planeamento operacional e ao controlo de gestão. Por
vezes também designada por contabilidade interna, destina-se precisamente a
servir a própria entidade e os utilizadores internos, dando apoio e suporte à tomada de decisão.
A contabilidade de gestão preocupa-se com as necessidades específicas em
matéria contabilística de cada organização e é um instrumento indispensável à
análise da informação tendo em vista o suporte à tomada de decisão por parte dos
gestores e decisores.
Na perspetiva do setor público a contabilidade de gestão é o sistema que
permite realizar a classificação e o registo pormenorizado das componentes do
património da entidade de acordo com as suas especificidades e, numa ótica de
gestão, possibilita o cálculo e a análise dos custos e dos resultados por produto,
serviço, atividade, função, departamento, etc, tendo em conta as necessidades
dos utilizadores internos e dos utilizadores externos.
A contabilidade de custos deverá ser parte integrante do sistema de gestão financeira e um pilar fundamental no setor público, nomeadamente no que
respeita a preparação e acompanhamento da execução orçamental, a controlo
e redução de custos e avaliação de resultados, a determinação de taxas e preços
públicos, a avaliação de desempenho de medidas e programas e na tomada de decisão (FASAB, 2017).
Segundo Pinto et al. (2014, p.173) “é clara a necessidade de a Administração
Pública utilizar novos métodos operacionais no contexto dos quais a contabilidade analítica ou de gestão assume um papel particularmente relevante”.
A especificidade e o detalhe da informação disponibilizada pelo sistema de
contabilidade de gestão revelam-se de extrema importância para o planeamento e o controlo da gestão pública e para a gestão adequada dos recursos ao seu
dispor, sendo um instrumento essencial para a tomada de decisão numa lógica
de economia, eficiência e eficácia, devido às limitações da informação produzida
pelas demonstrações financeiras.

4 O SNC-AP e a Contabilidade de Gestão
O Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro aprovou o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), que se aplica a
todas as entidades que integram as Administrações Públicas.
A normalização contabilística para o setor público em Portugal encontrava-se desatualizada, fragmentada e inconsistente, existindo entidades que adotavam
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as IAS/IFRS3, como era o caso de algumas empresas públicas e outras entidades
reclassificadas, entidades que adotavam o SNC4, nas quais se incluia a maioria das
empresas públicas e as entidades do setor não lucrativo, entidades que adotavam
o POCP e entidades que adotavam os diferentes planos setoriais. Esta fragmentação constituia um problema sério de inconsistência técnica, dado que afetava a
eficiência na consolidação de contas no setor público e acarretava ajustamentos
que questionam a fiabilidade da informação em sede da sua integração (SNC-AP).
Vigorava um sistema contabilístico assente essencialmente numa perspetiva orçamental, que se preocupava principalmente com o controlo das despesas
públicas, revelando-se incapaz de se adaptar às exigências de uma gestão racional
e integrada e de proporcionar informação financeira completa, fiável, relevante e
oportuna (SNC-AP).
O SNC-AP remete para três subsistemas contabilísticos: contabilidade orçamental, contabilidade financeira e contabilidade de gestão. Inclui a estrutura
concetual da informação financeira pública que, atendendo às características diferenciadoras das entidades públicas, remete para os conceitos orientadores de
suporte ao desenvolvimento de Normas de Contabilidade Pública (NCP) aplicáveis
à preparação e apresentação de demonstrações financeiras e outros relatórios
financeiros por parte das entidades públicas. Define as normas de contabilidade
pública a aplicar na contabilidade pública nacional (NCP1 a NCP27), elaboradas em
convergência com as IPSAS. Apresenta o plano de contas multidimensional e os
modelos de demonstrações financeiras.
As finalidades do SNC-AP, conforme mencionadas no artigo 6.º, implicam a
existência efetiva de um sistema de contabilidade de gestão. Alude-se à utilização
do SNC-AP para o cumprimento de objetivos de gestão, de análise, de controlo,
e de informação, nomeadamente proporcionar informação para a determinação
dos gastos dos serviços públicos; para a elaboração de todo o tipo de contas, demonstrações e documentos a enviar às entidades de controlo e supervisão; e para
efeitos de tomada de decisões de gestão. Acrescenta-se ainda que deve servir e
permitir o controlo financeiro, de legalidade, de economia, de eficiência e de eficácia dos gastos públicos.
Segundo o artigo 4.º, n.º4 do SNC-AP, a contabilidade de gestão permite avaliar o resultado das atividades e projetos que contribuem para a realização das
3 As IAS (International Accounting Standard) e as IFRS (International Financial Reporting Standards)

são as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board
(IASB).
4 O SNC é o Sistema de Normalização Contabilística aplicado ao setor privado e aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009 de 13 de julho.
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políticas públicas e o cumprimento dos objetivos em termos de serviços a prestar
aos cidadãos.
O artigo 63º da LEO corrobora também a existência de um sistema contabilístico que integra um subsistema orçamental, um subsistema financeiro e um
subsistema de gestão. O nº5 deste artigo clarifica que a contabilidade de gestão
permite avaliar o resultado das ações que contribuam para a realização das políticas públicas e o cumprimento dos objetivos em termos de serviço a prestar
aos cidadãos.
O Setor Público em Portugal divide-se em dois grandes grupos, o Setor Público Administrativo (SPA) e o Setor Público Empresarial (SPE). O SPA, que inclui
a Administração Central Direta e Indireta, a Administração Local e Regional e a
Segurança Social, segue as regras do novo SNC-AP e terá que implementar um
modelo de contabilidade de gestão segundo a NCP27. O SPE está sujeito ao SNC
aplicado às entidades empresariais e congéneres, que não obriga à utilização de
um sistema de contabilidade de gestão.

5 A Norma de Contabilidade Pública para a Contabilidade
de Gestão
A Norma de Contabilidade Pública para a Contabilidade de Gestão (NCP27)
pretende estabelecer a base para o desenvolvimento de um sistema de contabilidade de gestão nas Administrações Públicas que permita alcançar os seguintes
objetivos (n.º3):
(a) Compreender como a contabilidade de gestão pode ser usada para
apoiar os processos internos da gestão pública (vertente interna) e contribuir
para os propósitos de responsabilização pela prestação de contas (vertente externa);
(b) Facilitar a implementação da contabilidade de gestão por todas as entidades públicas;
(c) Explicitar os vários conceitos de custos que podem ser aplicados para
satisfazer as necessidades de informação das diversas partes interessadas e os
processos de contabilidade de gestão relacionados;
(d) Estabelecer as linhas orientadoras para o desenvolvimento do sistema
de contabilidade de gestão e da informação a divulgar;
(e) Permitir uma melhor avaliação da economia, eficiência e eficácia das políticas públicas.
A NCP27 esclarece que a contabilidade de gestão tem como propósito pro-
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duzir informação relevante e analítica sobre custos, e sempre que se justifique,
sobre rendimentos e resultados, para satisfazer uma variedade de necessidades
de informação dos gestores e dirigentes públicos na tomada de decisões, designadamente nos seguintes domínios (n.º4):
(a) No processo de elaboração de orçamentos (por exemplo, orçamentos
por atividades, produtos ou serviços), nomeadamente quando se utiliza o orçamento base zero, por programas ou por objetivos;
(b) Nas funções de planeamento e controlo, e na justificação para um plano
de redução de custos;
(c) Na determinação de preços, tarifas e taxas, como é o caso das entidades
do setor local, cujos preços e taxas devem estar justificados pelo seu custo;
(d) No apuramento do custo de produção de ativos fixos ou de bens e serviços;
(e) Na mensuração e avaliação de desempenho (economia, eficiência, eficácia, e qualidade) de programas;
(f) Na fundamentação económica de decisões de gestão como, por exemplo,
para justificar a entrega de determinados serviços a entidades externas ou para
fundamentar o valor de comparticipação do Estado em serviços praticados a preços inferiores ao custo ou preço de mercado.
O n.º 7 acrescenta que a contabilidade de gestão deve ainda proporcionar
informação relativa aos custos de responsabilidade social e ambiental.
Uma das características diferenciadoras relativamente à contabilidade de
gestão aplicada ao setor privado prende-se com o facto de esta Norma aludir às
exigências dos utilizadores internos e dos utilizadores externos. O n.º5 refere que
a informação produzida sobre custos, economia, eficiência e eficácia das atividades desenvolvidas, bem como sobre a quantia e os recursos necessários para suportar atividades futuras, vem satisfazer também as necessidades dos utilizadores externos promovendo assim a responsabilização pela prestação de contas e
os propósitos do relato orçamental, financeiro e de gestão de finalidade geral.
O n.º 6 reforça esta ideia e acrescenta que a contabilidade de gestão envolve ainda o desenho dos sistemas de informação necessários para a produção de
relatórios e mapas adequados à divulgação interna e externa dos custos, rendimentos e resultados em diferentes vertentes.
Martins (2016) destaca também esta distinção, referindo que a visão tradicional da contabilidade de gestão se preocupa com as necessidades do utilizador interno e que, no setor público, as informações provindas da contabilidade de
gestão devem constar dos documentos de prestação de contas, numa ótica não
apenas do utilizador interno, mas também do utilizador externo.
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A NCP27 define o conceito de custo e os diferentes tipos de custos e prevê
a utilização dos seguintes sistemas de custeio: Sistema de custeio total, Sistema de
custeio variável, Sistema de custeio direto, Sistema de custeio racional ou Custo
padrão (n.º8). Define também as características qualitativas da informação produzida pela contabilidade de gestão, em particular: Fiabilidade, Oportunidade, Comparabilidade e Custo/benefício (n.º9).
A NCP27 prevê critérios de afetação e imputação dos custos indiretos baseados numa base de imputação única ou múltipla com a preocupação de permitir o aumento da fiabilidade e rigor da informação (n.º11). Reconhece que para
o relato financeiro de finalidade geral das entidades públicas, será preferível utilizar bases de imputação múltiplas, nomeadamente quando os gastos indiretos
têm um valor significativo em relação aos gastos totais. Não omitindo contudo
que uma maior amplitude e detalhe na imputação de gastos indiretos poderá
implicar uma maior probabilidade de erro no cálculo dos custos por atividade,
bem ou serviço (n.ºs13 e 14).
A NCP27 destaca a relevância do sistema de contabilidade de gestão para
disponibilizar informação aos responsáveis das entidades públicas para efeitos de
acompanhamento das operações e de tomada de decisões sobre o futuro (n.º29)
e sublinha que este sistema é essencialmente uma ferramenta de apoio à gestão,
pelo que deve dar informação constante sobre os custos das principais atividades
e desvios em relação ao previsto (n.º32).
Por outro lado, não esquece a referência às necessidades dos utilizadores
externos que reforça pela menção específica da importância da contabilidade de
gestão para as divulgações das entidades públicas. O n.º30 refere que os documentos de prestação de contas (relato financeiro de finalidades gerais) devem divulgar
informação sobre avaliação de desempenho e avaliação por programas, sobre os
custos tendo por base a informação disponibilizada pelo sistema de contabilidade
e custos e de gestão.
A NCP27 preocupa-se ainda pela qualidade da informação divulgada referindo especificamente que os relatórios periódicos de relato à gestão devem contemplar os seguintes aspetos (n.º33):
(a) Ser compreensíveis para o nível superior de gestão e para a gestão operacional;
(b) Fornecer custos por outputs;
(c) Identificar os custos controláveis por cada unidade envolvida na produção de outputs;
(d) Comparar os custos reais com os planos e orçamentos, com os custos
padrão ou de referência, ou com uma combinação destes, e comparar os custos
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reais com períodos anteriores;
(e) Ser consistentes com a base contabilística utilizada para preparar relatórios de contabilidade financeira;
(f) Ser relevantes para o planeamento e execução do orçamento.

6 O Sistema Activity-based Costing (ABC)
A NCP27 prevê que possa existir uma afetação dos gastos indiretos de
acordo com a estrutura organizacional (departamentos, unidades, divisões) ou
com as atividades desenvolvidas pela entidade (custeio baseado nas atividades)
apontando este último como um dos mais adequados para a realidade das entidades públicas cujos serviços estão focados nos cidadãos/utentes e nas suas
necessidades.
Este modelo proposto nos anos 80 por Cooper e Kaplan proporciona
informação detalhada sobre o consumo das atividades desenvolvidas e os recursos despendidos na execução dessas atividades numa perspetiva inovadora
para a administração pública. O método ABC surgiu precisamente na sequência
das críticas às limitações dos sistemas tradicionais de apuramento de custos.
Conforme Cooper e Kaplan (1988), o método ABC pressupõe a imputação dos
custos indiretos às atividades desenvolvidas e depois atribui o custo das atividades aos objetos de custeio.
O modelo ABC auxilia também na avaliação da eficiência e na análise custo-benefício (value for money), promovendo uma melhor eficiência e equidade,
bem como a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados
Tendo em vista uma maior fiabilidade e rigor na informação produzida, a
NCP27 recomenda a utilização do sistema de custeio baseado nas atividades para
elaboração do relato financeiro de finalidade geral das entidades públicas (n.º25).
Segundo a NCP27 (n.º26) as razões para escolher o sistema ABC incluem as seguintes:
(a) Orienta a atenção dos dirigentes e gestores públicos para a gestão das
atividades, principalmente para aquelas que acrescentam valor ao cidadão/utente, facilitando a realização de objetivos e a melhoria da sua produtividade;
(b) Contribui para a melhoria continuada do desempenho da entidade pois
facilita a fixação de objetivos no sentido de: (i) Eliminar desperdícios, através da
eliminação das atividades que não acrescentam valor; (ii) Melhorar a tomada de
decisão, identificando as causas do consumo de recursos; (iii) Melhorar a análise
das despesas de estrutura; (iv) Orientar a atenção da gestão para as atividades

398
ANA LÚCIA ROMÃO

20. A CONTABILIDADE DE GESTÃO NO SETOR PÚBLICO

que geram custos; (v) Realizar benchmarking com outras entidades do mesmo setor
de atividade, comparando os custos unitários dos indutores de custo, permitindo uma
análise comparativa com as melhores práticas.

7 ConcluSÃO
A contabilidade de gestão no setor público permite obter informação específica
sobre os rendimentos, os gastos e custos e o apuramento dos resultados por serviço,
por objeto de custeio, por função, por secção, por atividade, por programa, por política, entre outros segmentos; sendo de extrema importância para o cálculo do custo
dos serviços prestados, quer dos serviços com contraprestação, que devem justificar o
valor exigido ao cidadão, quer dos serviços sem contraprestação, que devem justificar
as transferências do orçamento do Estado que os suportam.
Este sistema auxilia e alicerça o processo de avaliação de desempenho de programas, de medidas, de projetos, atividades e políticas públicas; possibilitando a avaliação da eficiência, da eficácia e da economia dos serviços públicos bem como a análise e
justificação de desvios.
Este modelo deverá servir também para promover a racionalidade económica
dos serviços públicos, o controlo das despesas públicas e, através da utilização de indicadores de eficiência e eficácia, a procura da melhoria contínua e o cumprimento de
objetivos. Pode favorecer ainda o processo decisório em geral e dar suporte à tomada
de decisão no que respeita por exemplo a subcontratação ou não de determinados serviços ou funções.
Um adequado sistema de contabilidade de gestão na administração pública,
quando aplicado pelas entidades públicas de forma efetiva, e em que a informação extraída é amplamente utilizada, explorada e divulgada, constitui um suporte essencial
para o aumento da transparência e da accountability na gestão financeira pública e por
conseguinte reforçará a credibilidade dos utilizadores internos e externos no sistema.
Permite também robustecer os mecanismos e as ferramentas utilizadas pelos
órgãos de controlo interno (SCI5) e pelos órgãos de controlo externo (Assembleia da
República e Tribunal de Contas), promovendo o controlo da economia, eficiência e eficácia dos serviços e das entidades públicas. Acresce importância quando o setor público se caracteriza por maior descentralização e/ou autonomia.

5 O Sistema de Controlo Interno da Administração Financeira do Estado (SCI) foi instituído pelo Decre-

to-Lei n.º 166/98, de 25 de junho.
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Uma diferença significativa relativamente à aplicação da contabilidade de
gestão no setor privado tem a ver com os possíveis destinatários da informação
disponibilizada por este subsistema. Na contabilidade pública os utilizadores deste
tipo de informação podem ser utilizadores internos, como por exemplo, os dirigentes e responsáveis das entidades, os técnicos e demais colaboradores, as entidades que exercem funções de tutela e responsáveis pelo sistema de controlo
interno, entre outros. E utilizadores externos, como por exemplo, outras entidades públicas nacionais e internacionais, as entidades responsáveis pelo controlo
externo, os stakeholders em geral, nomeadamente, a sociedade civil e os cidadãos.
Este sistema favorece a promoção da transparência e da accountability das
contas públicas e reforça a confiança dos cidadãos, constituindo um pilar fundamental da governação e das políticas públicas.
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