FUNDAÇÃO PEDRO LEOPOLDO
MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO

CONTROLE INTERNO & GOVERNANÇA PÚBLICA: um Estudo no Governo do
Estado de Minas Gerais

Rodrigo Fischer Cruz

Pedro Leopoldo
2018

Rodrigo Fischer Cruz

CONTROLE INTERNO & GOVERNANÇA PÚBLICA: um Estudo no Governo do
Estado de Minas Gerais

Dissertação apresentada ao Programa de
Pós-Graduação em Administração da
Fundação Pedro Leopoldo, como requisito
parcial para obtenção do título de Mestre
Profissional em Administração.
Área de concentração:
Organizações.

Gestão

em

Linha de Pesquisa: Estratégias Corporativas.
Orientador: Prof.
Jordão.

Pedro Leopoldo
Fundação Pedro Leopoldo
2018

Ricardo

Vinícius

Dias

351.007312 CRUZ, Rodrigo Fischer
C967c
Controle Interno & Governança Pública: um
estudo no Governo do Estado de Minas Gerais /
Rodrigo Fischer Cruz.
- Pedro Leopoldo: FPL, 2018.
212 p.

Dissertação Mestrado Profissional em Administração.
Fundação Cultural Dr. Pedro Leopoldo – FPL, Pedro
Leopoldo, 2018.
Orientador: Prof. Dr. Ricardo Vinícius Dias Jordão

1. Estratégias de Gestão Pública.
2. Administração Pública.
3. Governança Pública.
4. Controle Interno.. 5. Contratação.
6. Execução e Fiscalização com o Setor Público.
I. JORDÃO, Ricardo Vinícius Dias, orient.
II. Título.

CDD: 351.007312

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
Ficha Catalográfica elaborada por Maria Luiza Diniz Ferreira – CRB6-1590

A Deus,
meus pais, Vicente e Marília,
minhas irmãs, Patrícia e Jacqueline,
e minha esposa, Dalila.

Agradecimentos

A Deus, por tudo.

Ao meu orientador, Professor Ricardo Vinícius Dias Jordão, por toda orientação,
apoio e parceria na realização deste estudo.

À Professora Ester Eliane Jeunon, pelas sugestões na qualificação do projeto e por
ter participado da banca.

Ao Professor Antônio Artur de Souza, que compôs a banca e contribuiu para o
enriquecimento do estudo.

A todos os professores da Fundação Pedro Leopoldo, pelos conhecimentos
transmitidos.

A todos os funcionários da Fundação Pedro Leopoldo, por todo o atendimento, em
especial à Jussara Batista.

Aos colegas de mestrado, particularmente Davidson Júnio Costa e Helbert Ricardo
Clemente Vieira, pela boa convivência e troca de experiências.

A todos os servidores públicos estaduais entrevistados, que contribuíram para a
realização da pesquisa, em especial à Wettna Márcia Lages Ferreira.

Ao meu pai, Vicente, por todos os valores ensinados.

A minha mãe, Marília (in memoriam), por toda dedicação e amor à família.

As minhas irmãs, Patrícia e Jacqueline, por toda ajuda e incentivo.

À minha esposa, Dalila, por toda confiança, carinho e compreensão.

Resumo
A temática envolvendo a gestão pública (GP), a governança pública (GOP) e o
controle interno (CI) tem despertado bastante interesse na comunidade acadêmica,
em virtude dos inúmeros escândalos de corrupção contemporâneos e do papel
social do Estado. No Brasil, esses fatores estimularam a introdução de um novo
marco legal, visando mais transparência, responsabilidade, consecução de
resultados úteis, além de controle e lisura nos atos praticados pelos agentes
públicos. A despeito da importância e atualidade do tema, ainda há lacunas sobre o
papel do CI e seus instrumentos na qualidade da GOP e da GP, sendo um assunto
pouco explorado, especialmente na realidade brasileira. O objetivo desta pesquisa
foi analisar as contribuições do CI para melhoria da efetividade da GOP no governo
do estado de Minas Gerais. Por meio de um estudo de caso de abordagem
qualitativa no governo mineiro, observou-se que a administração pública brasileira
passa por uma mudança paradigmática, com a incorporação de princípios da gestão
empresarial, objetivando maior eficiência, eficácia e efetividade na GP. Foram
incorporados à GP brasileira mecanismos de boa GOP, como transparência,
equidade, prestação responsável de contas (accountability), obediência às normas,
aos regulamentos e aos padrões de conduta (compliance), ética e integridade. Os
resultados revelaram que: a) a administração pública (AP) pode se utilizar do CI e
seus instrumentos para monitorizar o desenvolvimento de suas atividades e para
melhorar o desempenho de suas ações, de modo que os resultados perseguidos
sejam efetivamente alcançados e com qualidade; b) o CI quando bem utilizado
colabora para planejar, organizar e supervisionar as execuções de inúmeras funções
que se alinham e implicam práticas de GOP; c) os servidores públicos do estado de
Minas Gerais, em todos os níveis, entendem que as organizações públicas,
especialmente esse governo, estão sendo exigidos a utilizar melhor os recursos; d) a
boa GOP colabora, potencialmente, para a melhoria da GP, e para o alcance das
necessidades dos cidadãos, além da proteção dos valores, das estruturas
democráticas e dos ativos da AP, estando apoiada em ferramentas de CI. Na
prática, porém, e) há dificuldades no efetivo exercício do CI e no monitoramento
contínuo das atividades da AP, a partir de ações preventivas, corretivas, repressivas,
de
responsabilização,
assessoramento,
aperfeiçoamento,
treinamento,
gerenciamento e mitigação dos riscos, estímulo à transparência, à integridade, à
prestação responsável de contas e à conduta ética. Reconhecendo e enfrentando
tais dificuldades, f) o modelo de CI ora proposto disponibiliza e estimula a utilização
de indicadores objetivos de avaliação de desempenho da contratação, execução e
fiscalização de contratos com o setor público. Nesse ensejo, espera-se que o
modelo ora proposto, analisado e validado, possa ajudar o governo mineiro no
aprimoramento dos mecanismos de planejamento, gestão, monitoramento,
avaliação, controle e governança. Espera-se, também, que essa experiência possa
ser replicada e ampliada por outros entes públicos de distintos estados e países,
auxiliando na melhoria da GP, e na utilização efetiva dos recursos públicos, na
salvaguarda dos ativos, na integridade dos procedimentos, na conformidade com a
ética, legislação e normas de conduta.
Palavras-chave: Estratégias de gestão pública. Administração pública. Governança
pública. Controle interno. Contratação, execução e fiscalização com o setor público.

Abstract
The issue of public management (GP), public governance (GOP) and internal control
(CI) has attracted considerable interest in the academic community, due to the
numerous contemporary corruption scandals and the social role of the state. In
Brazil, these factors stimulated the introduction of a new legal framework, aiming for
more transparency, accountability, achievement of useful results, and control and
integrity,in the acts practiced by public agents. Despite the relevance and timeliness
of the theme, there are still gaps about the role of the CI and its instruments in the
quality of the GOP and the GP, being a subject little explored, especially in the
Brazilian reality. The objective of this research was to analyze the contributions of the
CI to improve the effectiveness of GOP in the Minas Gerais state government.
Through a case study of a qualitative approach in the Minas Gerais government, it
was observed that the Brazilian public administration undergoes a paradigmatic
change, incorporating principles of business management, aiming at greater
efficiency, effectiveness and effectiveness in GP. Good GOP mechanisms were
incorporated into the Brazilian GP, such as transparency, equity, accountability,
compliance with standards, regulations and standards of conduct (compliance),
ethics and integrity. The results revealed that: a) public administration (AP) can use
CI and its instruments to monitor the development of its activities and to improve the
performance of its actions, so that the results sought are effectively achieved and
with quality; b) CI, when well used, collaborates to plan, organize and supervise the
executions of numerous functions that align and imply GOP practices; c) the public
servants of the state of Minas Gerais, at all levels, understand that public
organizations, especially in this government, are being required to make better use of
resources; d) the good GOP potentially collaborates to improve the GP, and to reach
the needs of the citizens, in addition to protecting the values, democratic structures
and assets of the AP, being supported by CI tools. In practice, however, e) there are
difficulties in the effective exercise of CI and continuous monitoring of AP activities,
from preventive, corrective, repressive, accountability, advisory, improvement,
training, management and mitigation activities, motivation to transparency, integrity,
accountability and ethical conduct. Recognizing and facing such difficulties, f) the CI
model proposed provides and stimulates the use of objective indicators of
performance evaluation of the contracting, execution and inspection of contracts with
the public sector. In this context, it is expected that the proposed model, analyzed
and validated, can help the Minas Gerais government in improving the planning,
management, monitoring, evaluation, control and governance mechanisms. It is also
hoped that this experience can be replicated and expanded by other public entities
from different states and countries, helping to improve GP, and the effective use of
public resources, safeguarding assets, integrity of procedures, compliance with
ethics, legislation and standards of conduct.
Keywords: Public management strategies. Public administration. Public governance.
Internal control. Contracting, execution and inspection with the public sector.
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1 Introdução

A literatura internacional evidencia que a temática envolvendo a gestão pública (GP)
vem crescendo em importância ao redor do mundo, especialmente a partir da
década de 1980 (Andrews & Walle, 2012; Bovaird & Löffler, 2009; Bryson, Crosby &
Bloomberg, 2014; Půček & Špaček, 2014; Van Dooren, Bouckaert & Halligan, 2010).
No Brasil, o assunto passou a despertar interesse, a partir da percepção da
necessidade de fortalecimento da economia nacional e da exigência de
redimensionamento do Estado (Bizerra, 2011; Moraes, Oliveira & Niwa, 2012;
Thomé, 2005). De igual modo, o desenvolvimento da GP, segundo Kettl (1997),
Bizerra (2011), Cardoso Jr. (2011), Alves (2016) e Cavalcante & Camões (2017),
tem demandado a utilização de estratégias que possibilitem torná-la mais eficiente,
eficaz e efetiva, estimulando melhores resultados.

Nesse ensejo, faz-se necessário um aprimoramento dos mecanismos de
planejamento, formulação, orçamentação, implementação, gestão, monitoramento,
avaliação, controle e governança dos seus processos. Além disso, esses autores
postulam que há crescente exigência por melhor aproveitamento dos recursos
públicos, por meio da adoção de padrões de governança pública (GOP), alicerçada
em ferramentas de controle interno (CI), no qual se incluem, entre outros valores, a
transparência, a integridade, a prestação de contas e a conduta ética responsável.
Esse conjunto de fatores pode potencializar a GP e facilitar a promoção do
atendimento do interesse público, com o alcance das necessidades coletivas, de
forma que sejam realizadas obras, prestados serviços e fornecidos bens públicos
adequados e de qualidade, conforme as necessidades dos cidadãos.

Apesar do desenvolvimento da GP no Brasil, observa-se que inúmeras adversidades
despontaram no país, ao longo dos anos, dificultando seu alcance e pleno exercício.
Citam-se, como exemplos, o aumento constante da população, a limitação e a
escassez dos recursos disponíveis, a baixa qualidade das obras, serviços e produtos
postos à disposição dos cidadãos (Grateron, 1999; Moraes et al., 2012). Somados a
tais fatores, encontram-se diversos e seguidos escândalos, que revelam elevados
níveis de corrupção entre políticos, agentes públicos e empresários, materializados
por meio de desperdícios, desvios e utilização indevida de recursos públicos,
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contratações ineficientes, ilegalidades, fraudes, danos e prejuízos ao erário, entre
várias outras situações, conforme evidenciado por autores como Cavalheiro e Flores
(2007), Scolforo (2013), Xavier (2015) e Alves (2016).

Ainda sobre os obstáculos para a consecução do pleno exercício da GP no Brasil,
faz-se relevante apresentar o pensamento de Medauar (2015) a respeito das
características que permeiam a administração pública (entendida como sinônimo de
GP) no país. Segundo a autora, a administração pública brasileira (APB), com raras
exceções, possui costumeiros traços de ineficiência, descaso, morosidade, desídia e
omissão, que se contrapõem à eficiência, e apontam a incapacidade do Estado em
produzir os melhores resultados para satisfação das necessidades dos cidadãos. De
acordo com Grateron (1999), Bizerra (2011), e Silva e Sarreta (2015), a presença
dos referidos aspectos acaba por propiciar ações de fraude, corrupção e predileção
subjetiva ou pessoal, gerando desigualdades, injustiças sociais e regionais e
insegurança. Tais ações têm repercutido negativamente no país, causando diversos
cenários de crises que ameaçam a boa GOP.

Os cenários de crises vivenciados no Brasil, nos últimos anos, são tão graves que o
atual presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Claudio
Pacheco Prates Lamachia (2016), realizou pesadas críticas à recente cena política
nacional, indicando que os políticos brasileiros estão apenas criando crises de
qualquer espécie, sem apresentar resultados úteis para a sociedade. Salientou,
ainda, que os recursos desviados pela corrupção estão faltando em políticas
públicas básicas. Na percepção de Lamachia (2016), o Brasil atravessa muito mais
do que uma crise econômica e política. Segundo o douto e ilustre advogado, o país
adentrou em profunda crise ética e moral, por intermédio dos descaminhos da
corrupção. Soma-se a esse quadro de agitação político-econômica, no entendimento
de autores como Silva e Sarreta (2015) e Alves (2016), o fato de que o país passa
por intensa crise institucional, agravada pela perda de otimismo e credibilidade no
Poder Executivo, no Poder Legislativo e no Poder Judiciário, assim como em todas
as esferas de governo, quais sejam, União, estados federados, Distrito Federal e
municípios.
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Diante do agitado cenário de crises que assolam o Brasil, impactadas pela
divulgação, nos meios de comunicação, de inúmeros escândalos de corrupção
envolvendo governos, políticos, agentes públicos, sociedades empresárias e
particulares, caberia aos gestores públicos a promoção de mudanças nos
comportamentos existentes, bem como o fomento das ações que promovam a
transparência, a obediência às normas (compliance), a prestação ética e
responsável de contas (accountability), a prevenção, o reconhecimento e a
repressão aos erros, além do estabelecimento de mecanismos de controle que
visem reduzir os desvios, as ilegalidades, a má-qualidade da GP, as políticas
públicas ineficientes, as fraudes e os atos de corrupção. Autores como BresserPereira (2008), Matias-Pereira (2010), Buligon (2012) e Alves (2016) acentuam que
as mudanças nos comportamentos dos gestores e agentes públicos têm sido
essenciais para que o desempenho das atividades executadas pela APB melhore,
proporcionando o atendimento/satisfação das necessidades dos cidadãos, a partir
da produção dos melhores resultados.

Os primórdios de mudanças nos comportamentos dos gestores públicos e que
culminaram no desenvolvimento da temática referente à GP no Brasil deram-se a
partir das diversas reformas administrativas ocorridas no decorrer dos anos. Essas
reformas foram tentativas de enfretamento e superação das crises ocorridas no país,
entre as quais se destacam a crise econômica, a crise fiscal e a crise do aparelho
estatal (Bresser-Pereira, 2008). Conforme esclarecimento de Bresser-Pereira (2006),
o Brasil foi a primeira nação em desenvolvimento a promover uma reforma extensiva
da GP.

O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, do então Presidente da
República, Fernando Henrique Cardoso, propôs a adoção do modelo gerencial de
APB (Castro, 2006), ante a necessidade de adoção de medidas para assegurar a
governança do Estado, de modo que fosse garantida a plena capacidade de governo
(Brasil, 1995c). Scolforo (2013, p. 22) explica que a proposta fundamental do Plano
Diretor da Reforma do Aparelho do Estado de 1995 era transformar a APB de
burocrática em gerencial, a fim de ampliar a capacidade de GOP. Nesse sentido,
Bresser-Pereira (2008) entende que as mudanças aconteceram com suporte em
ideias contemporâneas de administração e eficiência, orientadas para a melhoria da
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qualidade e eficiência dos serviços públicos, assim como para o aprimoramento do
controle dos resultados.

Conforme Souza e Siqueira (2007, p. 1), esse movimento de reforma estatal passou
a ser chamado de Nova Administração Pública (NAP) e, posteriormente, de GOP.
De acordo com Scolforo (2013, p.14), a GOP está relacionada à dimensão
sociopolítica do Estado e com as políticas de desenvolvimento sociais, apoiadas em
elementos estruturais de gestão, de responsabilidades, de transparência e de
legalidade do setor público. Ainda segundo a autora, o conceito de governança se
originou no âmbito das empresas privadas, igualmente conhecida como governança
corporativa, tendo sido ampliado, ulteriormente, para o setor público, num conceito
conhecido como GOP.

As mudanças que vêm ocorrendo ao longo dos anos e que têm contribuído para o
alcance de uma GP por resultados ganharam visibilidade e importância nos meios
acadêmico, gerencial e social. A GOP está assentada em ferramentas de CI e tem
por objetivo a busca dos melhores resultados para o pleno atendimento das
necessidades dos cidadãos, além da imprescindibilidade de proteção dos valores
morais e éticos, das estruturas democráticas e dos ativos da APB (Buligon, 2012;
Cavalheiro & Flores, 2007; Moraes et al., 2012; Scolforo, 2013). Apesar de ser um
tema contemporâneo, e em franca expansão, ainda carece de mais estudos que
apresentem novas abordagens e permitam melhor entendimento de sua dinâmica e
de seus processos.

1.1 Tema e problema

Segundo Matias-Pereira (2010), os princípios mais comuns que orientam tanto a
GOP como a governança corporativa são similares, sendo eles transparência,
equidade, cumprimento das leis, prestação de contas e conduta ética. Assim, de
acordo com Souza e Siqueira (2007), foram incorporados à APB conhecimentos
corporativos (i.e. governança corporativa), representados pela expansão das
responsabilidades dos agentes públicos, alteração da perspectiva de monitoramento
de processos para o controle de resultado e aumento do rigor nos parâmetros de
desempenho.
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O Tribunal de Contas da União (TCU, 2014, p. 9-10) define a governança no setor
público “como um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle
postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à
condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da
sociedade”. A partir do conceito do TCU, pode-se entender a GOP como o somatório
de mecanismos de boas práticas de gestão na área pública (elaboração,
implementação, direcionamento, monitoramento e avaliação das ações), de modo
que a APB funcione de maneira adequada e eficiente, com o efetivo cumprimento de
políticas, programas, metas, planos e projetos, a fim de que os resultados
perseguidos sejam efetivamente atingidos pelo Estado, atendendo aos anseios da
sociedade.

A temática atinente à GOP, no transcorrer dos anos, passou a ser objeto de atenção
e preocupação dos gestores públicos brasileiros. Consoante esclarecimento de
Matias-Pereira (2010), a boa GOP passou a ter crescente destaque na literatura e
nas questões envolvendo as relações existentes entre o Estado, o setor privado e o
terceiro setor.

Para que o Estado atinja de forma eficiente, eficaz e efetiva suas finalidades e,
consequentemente, haja a satisfação do interesse público, com o alcance das
necessidades coletivas, por meio da criação e execução de políticas, programas,
metas, planos e projetos nas áreas de educação, saúde, segurança, alimentação,
trabalho, moradia, transporte, lazer, assistência aos desamparados, previdência
social, proteção à maternidade e à infância, é necessária a adoção de boas práticas
de gestão, orientadas em perspectivas de GOP (Matias-Pereira, 2010; TCU, 2014 e
2016).

A ausência de divulgação e observação das boas práticas de GOP, por inúmeras
vezes, resulta em desvios de comportamento de agentes públicos que praticam
consciente e inconscientemente irregularidades e ilegalidades, para atendimento de
interesses escusos. Essas condutas deterioram os valores morais e éticos
existentes, enfraquecendo as estruturas democráticas. Além disso, prejudicam
sobremaneira as atividades desempenhadas pela administração pública (AP) e os
resultados esperados pela sociedade civil, na forma de prestações de serviços,
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execuções de obras e aquisições de materiais de qualidade. Para que tais atitudes
sejam evitadas, é necessário fortalecer e aprimorar a estrutura de GOP (Moraes et
al., 2012; Scolforo, 2013; TCU, 2014).

Hodiernamente, não há mais espaço para que agentes públicos pratiquem desvios
de comportamento em qualquer alçada de governança ou atuem de maneira
contrária àquelas estabelecidas no código de conduta ética dos servidores públicos
e da alta administração, tanto na esfera municipal, estadual, distrital ou federal, do
Poder Executivo, como também nos órgãos do Poder Legislativo, do Poder
Judiciário, dos Tribunais de Contas, do Ministério Público e da administração pública
indireta. O mesmo discurso vale para as pessoas jurídicas e físicas e para os
agentes particulares. Nessa toada, a sociedade civil passou a exigir o fim da cultura
da

corrupção,

por

meio

de

seu

combate

efetivo,

com

atribuições

de

responsabilidades para todos os agentes envolvidos em práticas ilícitas, sejam eles
públicos ou particulares, corruptos ou corruptores. A adoção de condutas
transparentes, éticas, equânimes, aderentes à legislação e com prestação
responsável de contas na gestão dos negócios públicos também é uma exigência da
sociedade civil (Matias-Pereira, 2014; TCU, 2014).

De acordo com Alves (2016), as mudanças culturais ocorridas no Brasil nos últimos
anos estabeleceram maior controle e monitoramento no ambiente das organizações
públicas e privadas, que passaram a se adaptar à nova realidade, por meio da
alteração dos comportamentos e das estruturas. Ante a ampla difusão dos
escândalos de corrupção no Brasil, foram ampliados alguns instrumentos legais já
existentes. Nesse contexto, foram promulgadas a Lei Federal nº 12.527/2011 (Brasil,
2011b), também conhecida como Lei de Acesso à Informação, e a Lei Federal nº
12.846/2013 (Brasil, 2013a), igualmente denominada de Lei Anticorrupção.

É a partir dessa conjuntura que se forma o entendimento acerca da importância do
CI para a boa GOP. O CI fornece diretrizes estratégicas para a tomada de decisões,
para a obtenção de avanços nos resultados desejados e para orientação das
políticas, programas, metas, planos e projetos de interesse público, em atendimento
às expectativas e necessidades coletivas. O CI possibilita que os recursos públicos
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sejam alocados de forma eficiente, eficaz e efetiva, dada sua limitação (TCU, 2014;
2016).

Diante de um ambiente global inconstante e incerto, o TCU (2016) entende que o
fortalecimento e o aperfeiçoamento da GOP podem significar o resgate da confiança
perdida, há décadas, pela sociedade civil e pelo setor privado nas atividades
desempenhadas pela APB. A retomada do otimismo, entretanto, está associada aos
indícios de boa governança e à efetiva consecução dos resultados planejados, em
consonância com as políticas, programas, metas, planos e projetos de interesse
público. Por outro lado, o TCU percebe que a ausência de ferramentas de CI na APB
dificulta a produção dos efeitos pretendidos, quanto ao alcance dos resultados que
devem ser obtidos, com base nas políticas, programas, metas, planos e projetos
estabelecidos. Para que haja melhorias de desempenho nas atividades executadas
pela GP são indispensáveis a implantação, a efetivação e a manutenção de
controles internos (CIs).

A partir da implantação, implementação e continuidade do CI, a APB poderia contar
com uma poderosa ferramenta para monitorar constantemente suas atividades, com
prioridade para o desenvolvimento de ações de prevenção e identificação de
eventuais falhas e deficiências, incluindo a proposição de ações de correção das
inconformidades, ações de repressão e responsabilização de agentes públicos e
particulares, por práticas de ilícitos, ações de avaliação, gerenciamento e mitigação
dos riscos, ações de incentivo à transparência, à integridade, à prestação de contas
e à conduta ética e ações de assessoramento, aperfeiçoamento, bem como para
realização de ações de capacitação.

O CI é, portanto, um instrumento de planejamento estratégico para a AP,
fundamental para aumentar a qualidade da GOP e evitar o cometimento de desvios,
a prática de atos de improbidade administrativa, a utilização inadequada de recursos
públicos, o aumento dos custos, bem como a ocorrência de danos e prejuízos ao
erário (José, 2008; Moraes et al., 2012; Rôllo, 2011; TCU, 2014; TCU, 2016). Sob o
ponto de vista estratégico, importa realçar que o CI é imprescindível para o aumento
da GOP. Nessa lógica, destaca-se a visão dada por Thomé (2005):
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Portanto, o exercício do controle determinado por ações tomadas pela
administração pública com o objetivo de atingir metas preestabelecidas
permite planejar, organizar e supervisionar as execuções de inúmeras
funções, e estas atividades, caso sejam bem executadas, devem resultar nas
práticas da boa governança.
Sendo o sistema de controle interno um dos braços da governança pública,
que compreende a estrutura e o processo, começa a tornar-se visível cada
vez mais sua necessidade (Thomé, 2005, p. 101).
Nessa perspectiva, deve a AP se utilizar de CI para monitorizar o desenvolvimento
de suas atividades e para melhorar o desempenho de suas ações, de modo que os
resultados previstos nas políticas, programas, metas, planos e projetos de interesse
público sejam alcançados com qualidade, em prol da sociedade civil, para
atendimento pleno de suas expectativas (TCU, 2014; 2016). A Controladoria-Geral
do Estado de Minas Gerais (Minas Gerais, 2012c) adota esta linha de raciocínio:

Para a administração pública melhorar seu desempenho tem que buscar
otimizar o seu processo orçamentário e financeiro pois, ainda existe um
grande abismo entre resultados esperados e resultados alcançados pelas
ações governamentais. Nesta filosofia a consolidação e otimização dos
Sistemas de Controle Interno passa a ser a maior e mais importante iniciativa
do gestor público (Minas Gerais, 2012c, p. 17).
O funcionamento efetivo de órgão de CI na AP, com ações que englobem
fiscalização, prevenção, repressão, transparência, respeito às normas, regras,
princípios e procedimentos, prestações de contas, entre muitas outras, é
fundamental para o aumento da GOP e para coibir e combater as políticas públicas
ineficientes, as más-gestões públicas, as ilegalidades, as irregularidades, as
manipulações, as negligências, os erros, as omissões, as fraudes, os atos de
corrupção, assim como para reduzir os custos, os riscos, os desvios, os danos e os
prejuízos ao erário (TCU, 2014).

Considerando que a AP deva produzir os melhores resultados em favor da
sociedade

civil,

torna-se

imprescindível

compreender

em

profundidade

as

ferramentas do CI e os benefícios que esses mecanismos proporcionam para a GP
e a GOP brasileira. O avanço da governança nos municípios, nos estados, no
Distrito Federal e na União está entre os maiores desafios a serem suplantados no
país, demandando, para tanto, de imensa vontade, participação, devoção e
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consenso de todos os atores envolvidos no alcance da excelência e na geração de
valor público (Matias-Pereira, 2014; TCU, 2014). Matias-Pereira (2014) percorre
essa mesma direção ao ressaltar que o principal desafio a ser suplantado pelo
governo brasileiro, em cooperação ao setor privado e o terceiro setor, é a
consolidação e institucionalização do processo de GOP no país. O CI é, portanto,
uma importante ferramenta de suporte e aprimoramento da GP e da GOP, sendo
objeto de preocupação de diversos estudos sobre estratégia. Não obstante, existe a
necessidade de realização de mais pesquisas que relacionem explicitamente o CI no
contexto da GP e da GOP, sendo, ainda, um tema pouco explorado, tanto na
literatura internacional, quanto na realidade brasileira.

Nesse ensejo, e com o intuito de contribuir para a evolução do conhecimento sobre
o tema, toma-se aqui, como objeto deste estudo, a antiga Secretaria de Estado de
Defesa Social de Minas Gerais (SEDS) (desmembrada no ano de 2016 em duas
novas Secretarias de Estado, a Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP
e a Secretaria de Estado de Administração Prisional - SEAP), que exibiu numerosos
problemas de ausência de boa GOP, ao longo dos anos, mesmo contando com
órgão de CI considerado como presente e atuante no dia a dia da organização.
Diante do exposto, admitindo e investigando as falhas existentes na extinta SEDS,
que podem sugerir ausência de boa GOP, surge a seguinte questão orientadora da
pesquisa: quais têm sido as contribuições potenciais e reais do CI para a melhoria
da efetividade da GOP no governo do estado de Minas Gerais?

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo geral

O objetivo geral da pesquisa descrita nesta dissertação consiste em analisar quais
têm sido as contribuições potenciais e reais do CI para a melhoria da efetividade da
GOP no governo do estado de Minas Gerais.
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1.2.2 Objetivos específicos

a) Identificar os fatores influenciadores e mediadores do CI que poderiam
colaborar para o aumento da efetividade da GOP.
b) Descrever e discutir as contribuições potenciais do CI para o fortalecimento e
a efetivação da GOP e da GP no governo do estado de Minas Gerais.
c) Analisar o papel do CI para o fortalecimento e a efetivação da GOP do
governo do estado de Minas Gerais.
d) Propor um modelo de CI que colabore para o fortalecimento e a efetivação da
contratação, execução e fiscalização de contratos com o setor público no
governo do estado de Minas Gerais, com base na experiência da SEDS.

1.3 Justificativa e relevância da pesquisa

Consoante esclarecimento de Jordão (2016, p. 172), a justificativa para a realização
de uma pesquisa sobrevém “na medida em que seus resultados contribuem para um
segmento substancial da sociedade”. Assim, sob o ponto de vista acadêmico,
espera-se que esta pesquisa possa oferecer contribuições para a teoria, ampliando
o leque de discussões em torno da temática atinente à GP, à GOP e ao CI no âmbito
da APB. Acentua-se que a GOP é um tema que está em franco desenvolvimento no
cenário internacional, mas ainda carece de mais estudos no cenário nacional
(Raquel, 2012; Silva, Silva & Saraiva, 2014; Souza & Siqueira, 2007). Nesse sentido,
espera-se que este estudo colabore para preencher a lacuna supramencionada, por
meio de uma nova abordagem (modelo) a ser desenvolvida a partir da percepção de
que o CI compõe e dá suporte à GOP, como sugere Thomé (2005), facilitando e
potencializando a GP.

No caso em tela e tendo como base as proposições da CGE (Minas Gerais, 2012c) que evidenciam ser o CI uma ferramenta estratégica e de qualidade, capaz de
apreciar a conformidade dos procedimentos, averiguar o cumprimento de políticas,
programas, metas, planos e projetos de interesse público, além de aferir a qualidade
dos resultados obtidos, atestando ou não a eficiência, a eficácia e a efetividade da
GP -, espera-se que também sejam proporcionadas contribuições gerenciais e
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sociais, revelando, a partir de um estudo na realidade brasileira, o quão importante é
o CI na GP para a obtenção da boa GOP.

Em termos gerenciais, a relevância do presente estudo é ampliada em razão da
ausência de boas práticas de GOP nos governos brasileiros, tanto em nível federal,
quanto estadual ou municipal. Nesse mesmo diapasão, a aplicabilidade da pesquisa
poderá transcender os limites do governo do estado de Minas Gerais, sendo seus
resultados utilizados por outros governos municipais, estaduais ou federais como
benchmarking. Para tanto, os gestores públicos poderão valer-se da experiência
relatada neste estudo para perfazer seus próprios caminhos e desenvolver
estratégias de melhoria em sua GP e GOP.

A pesquisa igualmente apresentará vertente inovadora, com base na experiência da
antiga SEDS, com a proposição de um modelo peculiar de CI para a GP, que poderá
trazer implicações práticas para a contratação, execução e fiscalização das
atividades públicas, bem como colaborar para o fortalecimento e a efetivação da
GOP do estado de Minas Gerais. O desenvolvimento de um modelo original de CI
ocorreu a partir da análise das peculiaridades dos sistemas, processos, modelos e
procedimentos existentes na SEDS que davam suporte ao exercício do CI. O novo
modelo de CI será validado e, posteriormente, aplicado na Secretaria de Estado
(SESP), onde está atualmente lotado o pesquisador. Assim, além das contribuições
potenciais da realização da pesquisa, espera-se que a mesma possa estimular este
estudioso a adquirir novos conhecimentos que contribuam positivamente para seu
crescimento pessoal e profissional.

1.4 Estrutura da dissertação

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos, conforme disposições
seguintes. No primeiro capítulo apresenta-se a parte introdutória da pesquisa, com a
contextualização do assunto. O capítulo inicial comporta, também, o tema, o
problema, a questão da pesquisa, o objetivo geral, os objetivos específicos, a
justificativa e a relevância da pesquisa.
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No

segundo

capítulo

encontra-se

o

arcabouço

teórico

utilizado

para

o

desenvolvimento da pesquisa.

Os procedimentos metodológicos utilizados são descritos no terceiro capítulo, como
o delineamento e a perspectiva do estudo, a unidade de análise, as unidades de
observação, os procedimentos de coleta de dados e a análise dos dados, as
premissas de pesquisa, a proposição de um modelo único e as limitações do estudo
e as formas de contorná-las.

No quarto capítulo procede-se à apresentação sucinta da SEDS/SESP, por se tratar
de estudo de caso único. Busca-se, também, apresentar os resultados obtidos com
a pesquisa e sua análise e propor um modelo simplificado de CI que irá colaborar
para o fortalecimento e a efetivação da GOP do estado de Minas Gerais, com base
na experiência da SEDS/SESP.

As considerações finais encontram-se no quinto capítulo, com os principais
resultados práticos encontrados durante o estudo, frente à teoria. Busca-se, ainda,
observar se os objetivos iniciais foram cumpridos. O capítulo ainda contempla
sugestões de futuras pesquisas.

Ao final apresentam-se as referências bibliográficas utilizadas para o embasamento
desta dissertação e o apêndice.
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2 Gestão Pública, Governança Pública e Controle Interno

O capítulo anterior apresentou a introdução da pesquisa, com a contextualização do
assunto, a delimitação do tema e do problema, a questão da pesquisa, os objetivos
que norteiam a pesquisa, a justificativa do estudo e a sua relevância.

Neste capítulo, procura-se debater a plataforma de sustentação teórica, que
estrutura toda a pesquisa. Inicia-se com breves considerações sobre a APB,
passando pelo exame das reformas administrativas ocorridas no país, a contar da
promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Brasil,
1988) até o fortalecimento da GOP. Oportunamente, são discutidas questões
concernentes às temáticas da boa GOP e do CI, bem como suas correlações e
implicações, com a apresentação dos instrumentos mais relevantes. O processo de
embasamento teórico ocorreu por meio do exame de obras clássicas da literatura e
de estudos contemporâneos. A compreensão do referencial teórico pesquisado
permitiu a formação de uma base para que os objetivos específicos propostos
fossem alcançados e para a efetiva consecução da pesquisa.

2.1 A administração pública no Brasil
O termo “administração pública” não é preciso e, por isso, pode compreender
inúmeros sentidos. Diversos autores clássicos corroboram com esse pensamento,
tais como Meirelles (2001), Di Pietro (2003), Faria (2004), Carvalho (2007),
Gasparini (2011) e Medauar (2015). De acordo com Carvalho (2007), essa situação
decorre do extenso número de tarefas e atividades que constituem o objetivo do
Estado, assim como do conjunto de órgãos e agentes públicos responsáveis por sua
execução.
Conforme ensinamento de Carvalho (2007), a expressão “administração pública”
pode ser entendida em sentido subjetivo e em sentido objetivo. Para ele, sob o
aspecto subjetivo, a sentença pode expressar o conjunto de órgãos, agentes
públicos e pessoas jurídicas que tenham a responsabilidade de executar as
atividades administrativas, devendo o termo ser grafado com as iniciais maiúsculas:
Administração Pública. Sob o aspecto objetivo, o vocábulo significa a própria
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atividade administrativa praticada pelo Estado, por meio de seus órgãos e agentes,
tipificando a função administrativa, devendo o termo ser redigido com as iniciais
minúsculas:

administração

pública.

Faria

(2004)

ratifica

tal

entendimento,

demonstrando que, sob o ponto de vista subjetivo, formal e orgânico, a locução
“administração pública” fará referência aos órgãos da administração direta ou
entidades da administração indireta que integram o Estado, e nesse caso será
escrita com as letras iniciais maiúsculas: Administração Pública. Sob o ponto de
vista objetivo e concreto, fará referência à função ou atividade administrativa
desempenhada pelos Poderes do Estado, o que equivale ao seu atuar no dia a dia,
englobando a prestação de serviços públicos, o exercício da polícia administrativa e
a atividade de fomento, caso em que a expressão será escrita com as letras iniciais
minúsculas: administração pública.

Gasparini (2011) confirma as preleções anteriores ao atestar que, pelo critério
subjetivo, o vocábulo “administração pública” significa um conjunto de órgãos
encarregados por funções administrativas, ao passo que, pelo critério objetivo, indica
a reunião de atividades concretas e imediatas praticadas pelo Estado, em
conformidade com os termos e condições da lei, objetivando a satisfação das
necessidades coletivas. Em uma abordagem mais contemporânea, tem-se o termo
“administração pública” como um sinônimo da expressão “gestão pública” (Carneiro
& Menicucci, 2013; Grateron, 1999), e esse será o conceito utilizado ao longo desta
dissertação, significando, pois, gestão do Estado.

Faria (2004) apresenta compreensão análoga, ao prenunciar que as atividades
essenciais da AP, nos dias atuais, consistem substancialmente nas atividades
gestora, regulatória, fiscalizadora e gerenciadora. Da mesma forma se manifesta
Carvalho (2007), ao sinalizar que a função administrativa se caracteriza como a
própria gestão dos interesses públicos realizados pelo Estado, tendo como
destinatária última dessa gestão a sociedade. A GP tem enfoque nos resultados e
está orientada para atendimento dos interesses dos cidadãos.

A Constituição da República de 1988 (Brasil, 1988) reservou o Capítulo VII, do Título
III, para tratar da AP (Carvalho, 2007). De acordo com Silva (2010), o art. 37 da
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Carta Magna de 1988 emprega a expressão “Administração Pública” em dois
sentidos:

Como conjunto orgânico, ao falar em Administração Pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios. Como atividade administrativa, quando determina sua submissão
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiência, da licitação e os de organização do pessoal administrativo (Silva,
2010, p. 655).
Segundo Bruno (2008, p. 32), a AP engloba “toda a atividade superior de planejar,
dirigir, comandar, como também a atividade subordinada de executar, tanto nas
atividades regidas pelo Direito Privado como nas submetidas ao Direito Público”. O
autor entende que na AP, diferentemente da administração privada, o agente público
tem o dever de agir de acordo com a norma e com os princípios de Direito e da
moral, em busca da defesa, manutenção, conservação, aprimoramento e satisfação
das necessidades coletivas, sem qualquer liberdade para atuar na obtenção de seus
próprios interesses ou de terceiros.

Não obstante caiba à AP a função de fazer a gestão do interesse coletivo, visando o
aumento da eficiência, da eficácia e da efetividade das ações executadas, sob o
olhar de Carvalho (2007), tal atividade não é plena, pois sempre haverá o dever de
atuação, em consonância com os parâmetros determinados em lei, além da
obrigação contínua de atendimento do interesse público. Nessa medida, é exercido
o controle de toda a atividade administrativa, inclusive da gestão dos recursos
públicos.

Dessa forma, a AP teve de se valer da utilização de novas técnicas de planejamento
e de gestão estratégica, orientadas para as melhores práticas que dessem suporte
aos processos de tomadas de decisões.

O progresso na utilização de formas modernas de GP, com a incorporação de novos
conceitos, técnicas, fluxos, processos, estruturas e normativos, tornou-se substancial
para o exercício das atividades desenvolvidas pela APB. Nesse compasso, foi
necessário modificar a cultura administrativa e reformar o aparelho do Estado, em
busca do aperfeiçoamento dos resultados das políticas públicas e da qualidade dos
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serviços prestados à sociedade, com atribuição de maiores responsabilidades para
os gestores públicos. Assim, iniciou-se o processo de transição da APB, que passou
a ter perspectiva gerencial (Brasil, 1995c; Castro, 2006; Cavalheiro & Flores, 2007).

2.2 A Promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
e o processo de aperfeiçoamento da Administração Pública Brasileira

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 apresentou importantes
inovações em relação às Constituições brasileiras anteriores (Silva, 2010),
especialmente nas questões envolvendo os direitos sociais e individuais (Castro,
2006). As matérias constitucionais foram ampliadas, tendo sido incluídas
disposições referentes aos princípios fundamentais, à seguridade social, à criança,
ao adolescente, ao jovem, ao idoso, ao índio, ao meio ambiente, entre outras
(Carvalho, 2006).

Apesar dos avanços ocorridos com a promulgação da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, o processo constituinte deixou a desejar quanto à
adoção de enfoque gerencial para a administração pública (Brasil, 1995c). Vários
autores já se posicionaram nesse sentido. Castro (2006, p. 2) considera que a
Constituição Federal de 1988 “representou um retrocesso em termos de
administração pública”, pois “ignorou os pressupostos da administração gerencial” e
“reforçou procedimentos burocráticos.” Da mesma maneira se situa Ferreira (1996,
p. 18), para quem a nova Constituição brasileira apresentou “retrocesso no capítulo
da administração pública”. Bresser-Pereira (2008, p. 80) corrobora referido
pensamento ao prescrever que “no plano político-administrativo a transição
democrática teve também um preço: o retrocesso burocrático de 1988”.

Diante do retrocesso burocrático de 1988 e do cenário desfavorável que assolava o
Brasil, afundado em crises econômica, fiscal e do aparelho estatal, houve a
imperiosa necessidade de reformar a administração pública brasileira, com o
propósito de deixá-la mais eficiente e de melhor qualidade (Bresser-Pereira, 1996).

A reforma da administração pública brasileira foi defendida por Bresser-Pereira. Para
o autor (Bresser-Pereira, 2008, p. 95), a necessidade de reformar a administração
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pública brasileira se impôs devido ao “grande crescimento que o aparelho do Estado
experimentara na área social desde 1985 para fazer frente aos compromissos de
aumento do gasto social em educação, saúde e assistência social estabelecidos
durante a transição democrática”. Bresser-Pereira (1996) também apresenta
entendimento de que a reforma constitucional do capítulo destinado à administração
pública era primordial para a recuperação fiscal dos estados federados e dos
municípios e para oportunizar a mudança de uma administração pública burocrática,
vagarosa, rígida, limitada, arcaica e ineficiente, dirigida para si própria, para uma
administração pública gerencial, não centralizada, flexível, eficiente e de qualidade,
orientada para atender aos pleitos formulados pelos cidadãos. O referido autor
(2008, p. 27) advoga que desde o início da Reforma Gerencial de 1995 a
administração pública brasileira “assume caráter crescentemente gerencial na
medida em que o critério da eficiência torna-se decisivo”.

Foi a partir desse contexto que no governo do ex-Presidente Fernando Henrique
Cardoso ocorreu a chamada Reforma Gerencial, igualmente denominada de
Reforma da GP de 1995, que se materializou por meio do Plano Diretor da Reforma
do Aparelho do Estado, no qual foi introduzida a cultura das modernas técnicas
gerenciais de administração e de busca pelos resultados (Brasil, 1995c). Um dos
objetivos globais da reforma do aparelho estatal dizia respeito ao aumento da
governança do Estado, como se verifica no texto destacado a seguir, constante do
Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (Brasil, 1995c, p. 56): “aumentar a
governança do Estado, ou seja, sua capacidade administrativa de governar com
efetividade e eficiência, voltando a ação dos serviços do Estado para o atendimento
dos cidadãos”.

De forma resumida, denota-se que a Reforma da GP de 1995 serviu para conferir
maior governança ao aparelho estatal brasileiro, assegurando-lhe mais capacidade
de governo e mais possibilidades de criação de leis, políticas públicas, programas,
metas, planos e projetos capazes de tornar as atividades exclusivas do Estado cada
vez mais eficientes e de qualidade para atendimento dos cidadãos (Brasil, 1995c).

O texto da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 continuou
sofrendo alterações e adaptações no governo do ex-Presidente Fernando Henrique
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Cardoso, em razão do neoliberalismo e dos desafios da globalização econômica,
que se operacionalizaram por meio de Emendas Constitucionais aprovadas pelo
Congresso Nacional (Carvalho, 2006). No decorrer do ano de 1998 foi aprovada a
Emenda Constitucional da reforma administrativa (Bresser-Pereira, 2008), que
modificou o regime e dispôs sobre princípios e normas da Administração Pública,
servidores e agentes políticos, controle de despesas e finanças públicas e custeio de
atividades a cargo do Distrito Federal, além de dar outras providências (Brasil,
1988a).

A Emenda Constitucional nº 19/1998 (Brasil, 1988a) adicionou o princípio da
eficiência no rol dos princípios constitucionais da administração pública, previstos no
caput do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Brasil,
1988). Até então, estavam expressos no texto constitucional somente os princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.

De acordo com Carvalho (2007), os princípios expressamente previstos no caput do
art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 estabelecem as
diretrizes fundamentais da AP, devendo ser obrigatoriamente observados por todos
os órgãos e agentes administrativos de qualquer esfera de poder. Desse modo,
somente

os

comportamentos

compatíveis

com

tais

preceitos

podem

ser

considerados válidos.
Consoante lição de Bruno (2008, p. 58), os “princípios relativos à atividade
administrativa, pela relevância enquanto instrumentos assecuratórios da boa gestão
pública, vão sendo positivados tanto na Constituição Federal como em diplomas
infraconstitucionais”. Nesse sentido, outros princípios atinentes às atividades
administrativas podem ser encontrados fora do elenco dos princípios explicitamente
previstos no caput do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988 (Brasil, 1988). Como exemplo, podem ser citados os princípios básicos que
norteiam a licitação, estabelecidos no art. 3º da Lei Federal nº 8.666/1993 (Brasil,
1993), também chamada de Lei Geral das Licitações e Contratos da AP, que são:
legalidade;

impessoalidade;

moralidade;

igualdade;

publicidade;

probidade

administrativa; vinculação ao instrumento convocatório; julgamento objetivo.
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A inclusão do princípio da eficiência na Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988 caracterizou verdadeiro progresso no aperfeiçoamento da GP
brasileira, pois compeliu os gestores/agentes públicos a tornar a administração
pública mais eficiente, visando à obtenção de resultados mais profícuos para
atendimento

dos

interesses

públicos

(Oliveira,

2013).

Entretanto,

essa

obrigatoriedade não desonerou os gestores/agentes públicos da responsabilidade de
atuar em conformidade com a lei. O princípio da eficiência não pode ser priorizado
em detrimento do princípio da legalidade, que é o dever de agir de acordo com os
preceitos estabelecidos em lei. Desse modo, os gestores/agentes públicos têm de
operar de maneira eficiente e legal. Tampouco pode o princípio da eficiência se
sobrepor aos outros princípios constitucionais da administração pública. A
observância do princípio da eficiência pressupõe respeito a todos os princípios
estabelecidos no caput do art. 37 da Carta Magna de 1988 (Di Pietro, 2003; Faria,
2004; Oliveira, 2013).
A importância do princípio da eficiência é destacada por Oliveira (2013, p. 47): “o
Princípio da Eficiência deve ser compreendido como um verdadeiro pilar de
sustentação da Administração Pública, na medida em que, dentre os princípios
previstos no caput do art. 37, da Constituição Federal, é, por certo, o mais
administrativo dos princípios”. Castro adota essa mesma percepção (2006, p. 8): “a
introdução do princípio da Eficiência significou um norte, um estímulo, uma indicação
de caminho para a administração pública. Ela não se satisfazia somente com o
controle, ela queria resultados”. Na compreensão de Gasparini (2011), a adição
expressa do princípio da eficiência no texto da Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988 propiciou a modernização da administração pública brasileira,
conferindo-lhe uma perspectiva gerencial voltada para os resultados.

O princípio da eficiência também foi inserido no caput do art. 2º da Lei Federal nº
9.784/1999 (Brasil, 1999), que regula o processo administrativo no âmbito da AP
Federal (Di Pietro, 2003).

Para confirmar o atendimento do princípio da eficiência, é necessário que a AP
mantenha instrumentos de controle capazes de verificar se suas atividades são
legais,

eficientes,

oportunas,

convenientes,

úteis

e

próprias.

O

princípio
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constitucional da eficiência exige o alcance dos melhores resultados, com a
utilização dos recursos disponíveis e, consequentemente, a geração de mais
benefícios aos administrados, atendendo às suas exigências e necessidades (Faria,
2004; Gasparini, 2011).

2.3 Governança pública

A temática atinente à GOP, no transcorrer dos anos, passou a ser objeto de atenção
e preocupação de gestores públicos ao redor do mundo, inclusive dos brasileiros,
em virtude da rigidez prevista nas normas de responsabilização, e em função das
cobranças exercidas pela sociedade civil, que passou a requerer do Estado mais
compromisso e qualidade na execução de obras, na prestação de serviços e na
aquisição de materiais, bem como no efetivo cumprimento das políticas, programas,
metas, planos e projetos pactuados, para consecução dos interesses coletivos, e no
dever de prestar contas (TCU, 2014). Além disso, a sociedade civil passou a cobrar
com mais afinco o controle de atos de fraude e corrupção, com a apuração e
responsabilização de todos envolvidos nessas práticas ilícitas (Alves, 2016;
Campos, 2014; Ribeiro & Diniz, 2015).

Diversos trabalhos a respeito da GOP foram publicados para melhorar o
conhecimento e o entendimento acerca dessa matéria. Os estudos efetuados no
campo da GOP ensejaram a criação, a expansão, o aperfeiçoamento e a
transparência das ações públicas, sendo tais práticas consolidadas em adequadas e
competentes ações de CI (Buligon, 2012; Moraes et al., 2012; Scolforo, 2013; TCU,
2014).

Não obstante a adoção das boas práticas de gestão na área pública, por diversas
vezes são verificados desvios de conduta e comportamento de agentes/gestores
públicos, seja por ação ou por omissão, seja por dolo ou por culpa, para atendimento
de interesses próprios ou de terceiros, em detrimento dos interesses coletivos. A
prática desses atos causa transtornos, prejuízos e danos à AP e à sociedade civil
como um todo, visto que afetam políticas, programas, metas, planos e projetos
públicos, assim como prejudicam a execução de obras, a prestação de serviços e a
aquisição de materiais. As situações descritas contribuem para corromper valores
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morais e éticos existentes e para enfraquecer as instituições democráticas (Delforge,
2011).
Ao introduzir no “Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado” a ideia da
“reforma ou reconstrução do Estado, de forma a resgatar sua autonomia financeira e
sua capacidade de implementar políticas públicas”, o então Presidente da República
Fernando Henrique Cardoso (Brasil, 1995c, p. 16) já indicava a necessidade
inevitável da adoção de medidas para aumentar a governança do Estado capacidade de governo - e, porventura, sua capacidade de implementação eficiente
de políticas públicas para atendimento dos cidadãos. Na visão do ex-Presidente, o
governo brasileiro apresentava problema de governança e não de governabilidade.
Nesse sentido, destaca-se:
O governo brasileiro não carece de “governabilidade”, ou seja, de poder para
governar, dada sua legitimidade democrática e o apoio com que conta na
sociedade civil. Enfrenta, entretanto, um problema de governança, na medida
em que sua capacidade de implementar as políticas públicas é limitada pela
rigidez e ineficiência da máquina administrativa (Brasil, 1995c, p. 19).
Existem muitos conceitos e definições a respeito da GOP. Silva et al. (2014)
possuem esse entendimento:

Percebe-se a diversidade de conceitos encontrados tanto nas definições
institucionais como na literatura descrita por distintos autores a respeito da
governança pública, a qual não é possível expressar de forma singular ou
mesmo padronizar a definição sobre este tema. De forma geral, a governança
pública pode ser compreendida como um processo de interação entre os
diversos atores, mecanismos e práticas administrativas, em que o governo
participa de forma ativa e busca uma gestão eficiente e eficaz em razão dos
objetivos propostos (Silva et al., 2014, p. 106-107).
Sales, Peter, Machado e Nascimento (2015) ensinam que a GOP tem como
fundamentos os princípios da governança privada. Ressalte-se que os princípios
básicos de governança corporativa, segundo o Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa (IBGC), são transparência (disclosure), equidade (fairness), prestação
de contas (accountability) e responsabilidade corporativa (compliance) (Souza,
2013). Sales et al. (2015) indicam que a GOP introduz na AP princípios de gestão de
entidades privadas, visando maior eficiência na gestão e, consequentemente, um
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retorno mais eficaz para o cidadão. Os autores destacam a orientação do
International Federation of Accountants (IFAC) de que os princípios da GOP são a
transparência, a integridade e a responsabilidade (de prestar contas).

No entendimento de Oliveira e Pisa (2015), o conceito de GOP compreende, entre
outros aspectos da gestão, a transparência, a prestação de contas, a ética, a
integridade, a legalidade e a atividade social nas deliberações.

Bizerra (2011) também emitiu conceito a respeito de GOP:

Governança pública é o conjunto de princípios básicos e práticas que
conduzem a administração pública ao alcance da eficiência, eficácia e
efetividade nos seus resultados, através de um melhor gerenciamento dos
seus processos e de suas atividades, promovendo a prestação de contas
responsável (accountability) por parte dos gestores e a transparência de suas
ações (Bizerra, 2011, p. 44-45).
Diante do conceito de GOP emitido por Bizerra (2011), importa esclarecer o
entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG), a
respeito da eficiência, da eficácia e da efetividade da atuação governamental. Para
fins do disposto na Instrução Normativa nº 13/2011 (Minas Gerais, 2011c), que
disciplina a organização e a apresentação das contas de governo anualmente
prestadas pelo Chefe do Poder Executivo Estadual, para fins de emissão de parecer
prévio, bem como a remessa dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária
pelo Chefe do Poder Executivo e dos Relatórios de Gestão Fiscal pelos Chefes dos
Poderes e do Ministério Público, para fins de acompanhamento; e para fins do
disposto na Instrução Normativa nº 14/2011 (Minas Gerais, 2011d), que disciplina a
organização e a apresentação das contas anuais dos administradores e demais
responsáveis por unidades jurisdicionadas das administrações direta e indireta
estadual e municipal, para fins de julgamento, considera-se:

Eficiência, a habilidade de desempenhar-se bem e economicamente,
produzindo o máximo com o mínimo de recursos, energia e tempo;
Eficácia, a capacidade ou potencialidade para alcançar os resultados;
Efetividade, a capacidade de atendimento às demandas da sociedade
conforme o disposto na Constituição da República de 1988 e demais normas
garantidoras de direitos fundamentais almejados (Minas Gerais, 2011c, s.p.;
Minas Gerais, 2011d, s.p.).
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Kissler e Heidemann (2006) adotam o conceito de Löffer (2011) para caracterizar a
GOP:

Uma nova geração de reformas administrativas e de Estado, que têm como
objeto a ação conjunta, levada a efeito de forma eficaz, transparente e
compartilhada, pelo Estado, pelas empresas e pela sociedade civil, visando
uma solução inovadora dos problemas sociais e criando possibilidades e
chances de um desenvolvimento futuro sustentável para todos os
participantes (Kissler & Heidemann, 2006, p. 481-482).
Para Marcelli (2013), a GOP tem o escopo de assegurar que os objetivos delineados
sejam alcançados, por meio de um ciclo satisfatoriamente esboçado de
administração, controle, supervisão e processo de prestação de contas.
Silva et al. (2014) também tecem considerações a respeito da GOP: “a governança
no setor público compreende alguns aspectos relacionados a responsabilidade de
prestar contas, a transparência, a participação, o relacionamento e a eficiência (Silva
et al., 2014, p. 106).

Diante das perspectivas dos sobreditos autores, tem-se que há uma interação entre
os instrumentos de GOP.

Sales et al. (2015) revelam que, no ano de 2001, o IFAC publicou estudo referente à
governança no setor público, denominado de Governance in the Public Sector: A
Governing Body Perspective - Study 13. Silva, Pessoa, Batista e Scaccabarozzi
(2011) prelecionam que o estudo realizado pelo IFAC tem como objetivo contribuir
para a boa governança e a accountability no setor público, estabelecendo linhas
gerais de princípios de governança e sua aplicabilidade em entidades do setor
público.
Consoante informação emitida pelo TCU (2014 p. 11), “conceitos de governança já
estão sendo utilizados para avaliar temas relevantes para o serviço público”, como,
por exemplo, nas auditorias que avaliaram a governança da área de tecnologia da
informação (TI) (Acórdão nº 2.308/2010 - Plenário), de pessoal (Acórdão nº
3.023/2013 - Plenário) e de aquisições públicas. Com o aumento gradativo de
preocupação com a GOP, em todo o mundo o TCU passou a produzir, regularmente,
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trabalhos para conhecimento da governança no setor público federal, como forma de
contribuição para a efetiva adoção de boas práticas de governança. De acordo com
a figura seguinte, o TCU passou a aumentar o interesse e a atenção para
governança, a partir do ano de 2008.

Figura 1
Evolução da quantidade de acórdãos do TCU que utilizam o termo governança.
Fonte: Tribunal de Contas da União (2014). Governança pública: referencial básico de governança
aplicável a órgãos e entidades da administração pública e ações indutoras de melhoria. Brasília, DF:
TCU (p. 29).

A Figura 1 demonstra a evolução e o significativo aumento da utilização da temática
concernente à governança pelo TCU, no decurso dos anos, a partir de pesquisa
textual realizada no sítio do próprio Tribunal. Observa-se que foram encontrados
alguns registros do termo governança, a contar do ano de 2001, sendo o vocábulo
empregado com mais intensidade no ano de 2008. Desse ano em diante houve
crescimento na produção de trabalhos com o uso do termo governança pelo TCU.

O TCU (2014), utilizando-se de compilação realizada pela IFAC (2013), apresentou
entendimento de que a boa governança no setor público permite:

a) Garantir a entrega de benefícios econômicos, sociais e ambientais para os
cidadãos;
b) garantir que a organização seja, e pareça, responsável para com os cidadãos;
c) ter clareza acerca de quais são os produtos e serviços efetivamente
prestados para cidadãos e usuários, e manter o foco nesse propósito;
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d) ser transparente, mantendo a sociedade informada acerca das decisões
tomadas e dos riscos envolvidos;
e) possuir e utilizar informações de qualidade e mecanismos robustos de apoio
às tomadas de decisão;
f) dialogar com e prestar contas à sociedade;
g) garantir a qualidade e a efetividade dos serviços prestados aos cidadãos;
h) promover o desenvolvimento contínuo da liderança e dos colaboradores;
i) definir claramente processos, papéis, responsabilidades e limites de poder e
de autoridade;
j) institucionalizar estruturas adequadas de governança;
k) selecionar a liderança tendo por base aspectos como conhecimento,
habilidades e atitudes (competências individuais);
l) avaliar o desempenho e a conformidade da organização e da liderança,
mantendo um balanceamento adequado entre eles;
m) garantir a existência de um sistema efetivo de gestão de riscos;
n) utilizar-se de controles internos para manter os riscos em níveis adequados e
aceitáveis;
o) controlar as finanças de forma atenta, robusta e responsável; e
p) prover aos cidadãos dados e informações de qualidade (confiáveis, tempestivas, relevantes e compreensíveis) (TCU, 2014, p. 18).
O TCU (2014) indica que no Brasil já foram publicadas diversas normas que
institucionalizam direta ou indiretamente estruturas de governança. Como exemplo,
cita o caput do art. 1º da Constituição Federal de 1988, no qual a República
Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito:

No Brasil, diversas leis e decretos foram publicados de modo a
institucionalizar direta ou indiretamente estruturas de governança. A
Constituição Federal de 1988 estabelece, no caput do art. 1º, que “a
República Federativa do Brasil [...] constitui-se em Estado Democrático de
Direito”. Em termos de governança, isso significa dizer que o cidadão tem
poder para escolher seus representantes e que o poder não está concentrado
no governo, mas emana do povo. A Assembleia Nacional Constituinte de
1988, com vistas a criar as condições necessárias à governança do Estado,
fixou direitos e garantias fundamentais dos cidadãos; organizou política e
administrativamente o Estado e os Poderes; definiu e segregou papéis e
responsabilidades; instituiu sistema de freios e contrapeso e instituiu
estruturas de controle interno e externo (TCU, 2014, p. 18-19).
O TCU (2014) ainda indica outros instrumentos legais que foram editados para o
fortalecimento da GOP no Brasil:

Além do que foi definido na Constituição de 1988, outros instrumentos
surgiram para fortalecer a governança pública, entre eles: (a) o Código de
Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal
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(Decreto 1.171, de 22 de Junho de 1994) e a Lei de Responsabilidade Fiscal
(Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000), que têm por objeto aspectos
éticos e morais e o comportamento da liderança; (b) o Programa Nacional de
Gestão Pública e Desburocratização (GesPública), instituído em 2005 e
revisado em 2009 e em 2013, cujos treze fundamentos norteiam-se pelos
princípios constitucionais da administração pública e pelos fundamentos da
excelência gerencial contemporânea; (c) a Lei 12.813, de 16 de maio de
2013, que dispõe sobre o conflito de interesses no exercício de cargo ou
emprego do Poder Executivo Federal; e (d) os instrumentos de transparência,
como a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527, de 18 de novembro de
2011), que asseguram o direito fundamental de acesso à informação e
facilitam o monitoramento e o controle de atos administrativos e da conduta
de agentes públicos (TCU, 2014, p. 19).
Além desses dispositivos legais, podem-se citar, ainda, outros normativos que
contribuem para o robustecimento da GOP no Brasil: os arts. 321 a 337-D do
Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal Brasileiro) (Brasil, 1940); a Lei Federal nº
4.320/1964 (Brasil, 1964), que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal; a Lei Federal nº 4.717/1965 (Brasil, 1965), que
regulamenta a ação popular; a Lei Federal nº 8.112/1990 (Brasil, 1990), que dispõe
sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das
fundações públicas federais; a Lei Federal nº 8.429/1992 (Brasil, 1992), denominada
Lei de Improbidade Administrativa, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato,
cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e
dá outras providências; a Lei Federal nº 8.666/1993 (Brasil, 1993), que regulamenta
o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal (Brasil, 1988), institui normas para
licitações e contratos da AP e dá outras providências; a Lei Federal nº 9.613/1998
(Brasil, 1998b), que dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens,
direitos e valores e ainda sobre a prevenção da utilização do sistema financeiro para
os ilícitos previstos nesta Lei, além de criar o Conselho de Controle de Atividades
Financeiras (COAF) e de dar outras providências; a Lei Federal nº 10.520/2002
(Brasil, 2002b), que instituiu, no âmbito da União, estados, Distrito Federal e
municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade
de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá
outras providências; a Lei Federal nº 12.462/2011 (Brasil, 2011a), que instituiu o
Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), além de dar outras
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providências; os artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 12.529/2011 (Brasil, 2011d), que
estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e dá outras providências;
a Lei Federal nº 12.846/2013 (Brasil, 2013a), denominada Lei Anticorrupção, que
dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela
prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, além de dar
outras providências; a Lei Federal nº 12.850/2013 (Brasil, 2013b), que define
organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção
da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal, além de dar outras
providências.

A questão posta sobre a GOP é tão importante que já ultrapassou os limites da
União Federal, sendo tratada, inclusive, no âmbito dos estados federados. O
governo do estado de Minas Gerais dedicou um capítulo inteiro na Lei Estadual nº
22.257/2016 (Minas Gerais, 2016a), que estabelece a estrutura orgânica da
administração pública do Poder Executivo do Estado e dá outras providências, para
tratar da GOP, dado seu valor estratégico, e uma seção desse capítulo para abordar
as instâncias centrais de governança. A norma estabeleceu novo marco legal sobre
a AP do Poder Executivo Estadual para permitir mais responsividade nos momentos
de crise e garantir a proximidade com o cidadão. Na Mensagem nº 128/2016 (Minas
Gerais, 2016b), que encaminhou o Projeto de Lei nº 3.503/2016 (Minas Gerais,
2016c), convertido na referida norma, consta que o projeto pretende viabilizar o
aumento da capacidade de adaptação do aparelho estatal para o atendimento, de
forma rápida e eficaz, das demandas captadas por meio dos diversos instrumentos
de participação social nele previstos, bem como adequar e aperfeiçoar a estrutura
orgânica da administração pública do Poder Executivo e ampliar a participação do
cidadão nas políticas públicas, tidas como essenciais ao desenvolvimento
organizacional do estado de Minas Gerais. A GOP também é tratada pelo governo
mineiro no Decreto Estadual nº 47.088/2016 (Minas Gerais, 2016d), que dispõe
sobre a organização da SESP, e no Decreto Estadual nº 47.185/2017 (Minas Gerais,
2017a), que dispõe sobre o Plano Mineiro de Integridade.

De acordo com o TCU (2014), o sistema de governança no setor público retrata o
modo como os diferentes agentes se estruturam, relacionam e agem para alcançar
boa governança, compreendendo as estruturas, as regras, os fluxos, os processos,
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os instrumentos e as condutas dos envolvidos, direta ou indiretamente, no
direcionamento, monitoramento e na avaliação da organização. O TCU representa o
sistema de governança no setor público de forma simplificada, conforme ilustra a
Figura 2.

Figura 2
Sistema de governança no setor público
Fonte: Tribunal de Contas da União (2014). Governança pública: referencial básico de governança
aplicável a órgãos e entidades da administração pública e ações indutoras de melhoria. Brasília, DF:
TCU (p. 44).

A Figura 2 mostra, de maneira resumida, o sistema de governança no setor público,
com destaque para as instâncias externas de governança, as instâncias externas de
apoio à governança, as instâncias internas de governança e as instâncias internas
de apoio à governança.

Nos tópicos seguintes serão apresentados os instrumentos mais relevantes da GOP.

2.4 Instrumentos de governança pública

Entre os mecanismos que promovem o fortalecimento, o aprimoramento e a
qualidade da GOP destacam-se a adequação e a conformidade com a legislação
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(compliance), a integridade, a transparência (disclosure), a equidade (fairness) e a
prestação responsável de contas (accountability). Cada um dos mecanismos da boa
GOP está descrito adiante.
O termo compliance tem sua origem na língua inglesa, especificamente no verbo “to
comply” (Medauar, 2015), e possui o significado de cumprir, obedecer, atender, estar
de acordo, estar em conformidade. Carvalho (2015, p. 31) assegura que “estar em
compliance significa estar em conformidade com a ética, com as leis e com normas
de conduta”. Oliveira e Pisa (2015, p.1.270) corroboram tal entendimento, ao afirmar
que a expressão compliance “significa conduta de acordo com a regra”.
Segundo Carvalho (2015, p. 18), “a função de compliance foi concebida no mundo
corporativo com a função de fazer cumprir as leis, as normas e a ética, através de
um efetivo combate às fraudes, à corrupção, e à lavagem de dinheiro”.

A respeito da questão estratégica que rodeia o compliance, Ribeiro e Diniz (2015)
discorrem:
O compliance envolve questão estratégica e se aplica a todos os tipos de
organização, visto que o mercado tende a exigir cada vez mais condutas
legais e éticas, para a consolidação de um novo comportamento por parte das
empresas, que devem buscar lucratividade de forma sustentável, focando no
desenvolvimento econômico e socioambiental na condução dos seus
negócios (Ribeiro & Diniz, 2015, p. 88).
O termo compliance passou a fazer parte do vocabulário do Direito Administrativo
Brasileiro, a partir da publicação da Lei Federal nº 12.846/2013, também
denominada Lei Anticorrupção, que dispõe sobre a responsabilização administrativa
e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública,
nacional ou estrangeira, além de dar outras providências (Medauar, 2015). Destacase o inciso VIII, do art. 7º, da referida norma:

Art. 7º Serão levados em consideração na aplicação das sanções:
[...]
VIII - a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade,
auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de
códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica (Brasil, 2013a).

42

Para Medauar (2015), a disposição contida no inciso VIII do art. 7º da Lei Federal nº
12.846/2013 (Brasil, 2013a) pode oferecer atenuação de penalidades se a pessoa
jurídica envolvida possuir em sua estrutura mecanismos e procedimentos internos
de integridade, auditoria, incentivo à denúncia de irregularidades, aplicação de
códigos de ética e de conduta. Dessa forma, verifica-se que o dispositivo legal não
livra as entidades da aplicação de qualquer penalidade, sendo somente um mero
atenuante.

A lei anticorrupção brasileira, como apregoa Oliveira (2017), aparenta empregar o
termo integridade de maneira equivalente ao termo compliance do sistema norteamericano. Nesse momento, oportuno realizar uma comparação entre os termos
compliance e integridade, visto que na teoria há tendências a utilizá-los, ora com a
mesma conotação, ora com acepções diferentes. Oliveira (2017, p. 26) indica que
“as expressões „compliance‟ e integridade são adotadas, por vezes, de forma
semelhante, por vezes de forma distinta”. Para o autor, o sentido adequado de
compliance seria estar de acordo com a norma e os fundamentos éticos, ao passo
que a integridade pode ser compreendida como plenitude moral e lisura. No sítio
eletrônico da CGE (http://www.controladoriageral.mg.gov.br/sobre/pmpi) também há
uma distinção entre os dois termos:

O termo integridade vem do sentido literal da palavra: designa um indivíduo
ou organização que age com dignidade e honestidade. Significa a qualidade
ou estado de algo que é íntegro, completo e inteiro, que não sofreu influências
e/ou impactos em sua estrutura original e que não se desviou dos seus
objetivos essenciais.
O termo compliance surge no idioma inglês a partir do verbo “to comply” e
pode ser traduzido literalmente como “estar em conformidade”. A organização
está em compliance quando cumpre a legislação a qual está submetida,
assim como as normas internas e regras de conduta. Essas regras são
estruturadas para proteger a instituição e seus colaboradores de atos ilícitos.
O compliance também é responsável por (re)configurar ritos, fluxos,
processos, normativos e demais estruturas da organização, inclusive no
relacionamento com terceiros (Minas Gerais, 2018, s.p.).
Assim, verifica-se que a compliance tem preocupação maior de conformidade,
padrões e normas, enquanto que a integridade tem uma dimensão mais ampla, no
sentido de probidade.
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Em linhas gerais, pode-se denotar, também, que compliance é um mecanismo
interno que visa garantir a conformidade com as leis estrangeiras de combate à
corrupção, enquanto que integridade é um mecanismo interno que objetiva garantir a
conformidade com a lei nacional anticorrupção.

A Lei Federal nº 12.846/2013 foi regulamentada pelo Decreto Federal nº 8.420/2015
(Brasil, 2015a), que definiu no art. 41 o que vem a ser Programa de Integridade:

Art. 41. Para fins do disposto neste Decreto, programa de integridade
consiste, no âmbito de uma pessoa jurídica, no conjunto de mecanismos e
procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de
irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta,
políticas e diretrizes com objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,
irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública,
nacional ou estrangeira.
Parágrafo Único. O programa de integridade deve ser estruturado, aplicado e
atualizado de acordo com as características e riscos atuais das atividades de
cada pessoa jurídica, a qual por sua vez deve garantir o constante
aprimoramento e adaptação do referido programa, visando garantir sua
efetividade (Brasil, 2015a).
A respeito do programa de integridade, discorre a Controladoria-Geral da União
(CGU) (Brasil, 2015b, p. 6):

Programa de integridade é um programa de compliance específico para
prevenção, detecção e remediação dos atos lesivos previstos na lei
12.846/2013, que tem como foco, além da ocorrência de suborno, também
fraudes nos processos de licitações e execução de contratos com o setor
público.
Dada a importância e a atualidade do tema, foi publicado no ano de 2017, no âmbito
do estado de Minas Gerais, o Decreto Estadual nº 47.185 (Minas Gerais, 2017a),
que dispõe sobre o Plano Mineiro de Promoção da Integridade (PMPI) no âmbito da
administração pública do Poder Executivo. A norma visa contribuir para o
desenvolvimento sustentável, o crescimento econômico, a preservação do meio
ambiente e o progresso social do estado de Minas Gerais.

Segundo o Decreto Estadual nº 47.185/2017, o plano de integridade é um conjunto
de ações desenvolvidas com o propósito de promover a cultura da ética, da
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integridade, da transparência e da necessidade de prestação de contas, com ênfase
no fortalecimento e aprimoramento da estrutura de governança, da gestão de riscos,
da aplicação efetiva de códigos de conduta ética e da adoção de medidas de
prevenção de atos ilícitos.

São diretrizes do PMPI, de acordo com o art. 3º do Decreto Estadual nº
47.185/2017:

I - apoio permanente e o compromisso dos gestores da Alta Administração
com a manutenção de uma estrutura de governança compatível com um
ambiente de integridade e de conduta ética, regendo-se pelos princípios da
boa-fé, honestidade, fidelidade ao interesse público, impessoalidade,
dignidade e decoro no exercício de suas funções, lealdade às instituições,
cortesia, transparência e eficiência;
II - promoção da integração institucional, mediante o planejamento, e a
execução de atividades coordenadas no âmbito da administração pública;
III - incentivo à criação e adoção de códigos de conduta ética específicos
pelos órgãos e pelas entidades da administração pública do Poder Executivo;
IV - valorização dos procedimentos, instrumentos e mecanismos de controle
interno da gestão, com ênfase no incremento contínuo da transparência
pública, na avaliação de riscos, na adoção de medidas de prevenção e no
monitoramento contínuo das atividades;
V - divulgação do canal de denúncias e o incentivo à sua utilização visando a
garantir que as ações sejam realizadas conforme os objetivos do PMPI;
VI - adoção de mecanismos de conscientização e engajamento dos agentes
públicos, da sociedade civil e dos parceiros institucionais envolvidos no PMPI;
VII - promoção da participação da sociedade civil na gestão pública,
permitindo que os cidadãos participem da formulação das políticas públicas e
fiscalizem, de forma permanente, a aplicação dos recursos públicos;
VIII - estímulo à adoção de planos de integridade pelas empresas situadas no
Estado, sobretudo aquelas que mantêm relações contratuais com os órgãos e
as entidades do Poder Executivo (Minas Gerais, 2017a).
São objetivos do PMPI, conforme estabelecido no art. 4º do Decreto Estadual nº
47.185/2017:

I - apoiar a cultura da integridade nos órgãos e nas entidades da
administração pública do Poder Executivo e nos seus parceiros institucionais,
de modo a preservar sua reputação e a vincular sua imagem ao senso de
ética, responsabilidade e integridade;
II - zelar pela aplicação e observância de códigos de conduta ética, em
especial do Código de Conduta Ética do Agente Público e da Alta
Administração;
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III - incentivar ações de comunicação e de capacitação e o uso de estratégias
específicas para promoção da integridade junto aos diversos atores que se
relacionam com os órgãos e as entidades do Poder Executivo;
IV - sistematizar práticas relacionadas à gestão de riscos, aos controles
internos e à boa governança;
V - desenvolver mecanismos contínuos de monitoramento das atividades
desenvolvidas pelos órgãos e pelas entidades do Poder Executivo,
possibilitando a detecção tempestiva de riscos e de eventuais atos ilícitos
praticados contra a administração pública, com a implementação de medidas
corretivas e repressivas;
VI - contribuir para a melhoria da gestão pública e o aperfeiçoamento das
políticas públicas;
VII - incentivar a transparência pública, o controle social e a participação
social, visando ao aperfeiçoamento das políticas públicas e da gestão
governamental, ao incentivo à prestação de contas, à responsabilização dos
agentes públicos e à melhoria da aplicação dos recursos públicos;
VIII - apoiar a instituição de ambiente de integridade nas licitações e
contratações públicas e nas parcerias do estado com organizações da
sociedade civil;
IX - adotar medidas de prevenção e, quando necessário, de
responsabilização de pessoas físicas e jurídicas que não mantiverem conduta
ética e em conformidade com a legislação;
X - regulamentar os programas e ações da CGE relativos ao controle social, à
integridade, à transparência e ao acesso à informação (Minas Gerais, 2017a).
A transparência da GP permite o controle social pelos cidadãos e propicia o
monitoramento e o controle de atos administrativos e de condutas praticadas por
agentes públicos, mediante o acesso aos dados e às informações públicas. A
transparência é um importante mecanismo de combate à corrupção e aos abusos
cometidos, incitando os gestores/agentes públicos a terem maior responsabilidade
(Minas Gerais, 2018; Mourão, 2012).
Conforme preleção de Medauar (2015, p. 159), “o tema da transparência ou
visibilidade, também tratado como publicidade da atuação administrativa, encontrase associado à reivindicação geral de democracia administrativa”. De acordo com a
autora, “o acesso a informações provindas dos órgãos públicos incide não somente
sobre matérias de interesse de próprio indivíduo, mas também sobre matérias de
interesse coletivo e geral”.

Acerca da transparência, dispõe o TCU (2014):
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Transparência: caracteriza-se pela possibilidade de acesso a todas as
informações relativas à organização pública, sendo um dos requisitos de
controle do Estado pela sociedade civil. A adequada transparência resulta em
um clima de confiança, tanto internamente quanto nas relações de órgãos e
entidades com terceiros (TCU, 2014, p. 50).
Rocha (2012) entende que o acesso à informação é um dos sustentáculos da GP
democrática:

Nesse sentido, a Constituição da República de 1988 consagra o direito
fundamental de todos os cidadãos receberem dos órgãos públicos
informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que
serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
(art. 5º, XXXIII) (Rocha, 2012, p. 85).
Rocha (2012) ainda discorre sobre o dever de transparência:

O dever de transparência relaciona-se, portanto, à ideia de accountability,
palavra de origem inglesa e sem tradução para o português, mas comumente
associada à obrigação dos governantes de prestar contas de suas ações e de
por elas se responsabilizaram, perante a sociedade (Rocha, 2012, p. 90).
Matias-Pereira (2010, p. 121) utiliza as lições inseridas no Código das Melhores
Práticas de Governança Corporativa, elaborado pelo IBGC, para apresentar suas
considerações sobre a transparência. E comenta: “o gestor precisa cultivar o „desejo
de informar‟, com a finalidade de criar um clima de confiança tanto nas relações
internas quanto na relação com a sociedade, e não apenas cumprir com a obrigação
de informar”.

A Lei Federal nº 12.527/2011 (Brasil, 2011b), também chamada de Lei de Acesso à
Informação, dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União,
estados, Distrito Federal e municípios, com o fim de garantir o acesso a informações
previsto no inciso XXXIII, do art. 5º, no inciso II, do § 3º, do art. 37 e no § 2º do art.
216, todos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Brasil, 1988),
além de dar outras providências. Os dispositivos regulados pela Lei Federal nº
12.527/2011 assim dispõem:
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Art. 5º [...]
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo
seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;
Art. 37. [...]
§ 3º [...]
II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre
atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII;
Art. 216. [...]
§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da
documentação governamental e as providências para franquear sua consulta
a quantos dela necessitem (Brasil, 1988).
No caput do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
(Brasil, 1988) está insculpido o princípio da publicidade, que segundo Di Pietro
(2003, p. 75) “exige a ampla divulgação dos atos praticados pela Administração
Pública, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas em lei”.

Outro normativo que contribuiu para a transparência da GP, com o acesso às
informações, refere-se à Lei Federal nº 12.528/2011 (Brasil, 2011c), que criou a
Comissão Nacional da Verdade no âmbito da Casa Civil da Presidência da
República. A norma tem a finalidade de examinar e esclarecer as graves violações
de direitos humanos praticadas no período fixado no art. 8º do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, a fim de efetivar o direito à memória e à verdade
histórica e promover a reconciliação nacional (Rocha, 2012).

O acesso à informação no âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais é
regulamentado pelo Decreto Estadual nº 45.969/2012 (Minas Gerais, 2012b). As
informações podem ser obtidas por meio eletrônico, mediante acesso ao Sistema
Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC), por meio presencial, nas
unidades de atendimento integral, e por meio de atendimento telefônico.

O Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais disponibiliza informações
sobre os seguintes itens: dados institucionais dos órgãos e entidades do Poder
Executivo Estadual; dados gerais para o acompanhamento de programas e ações
de órgãos e entidades; inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas
especiais realizadas pelos órgãos de controle interno e externo; registros de
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quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; registros das
despesas; procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados,
bem como todos os contratos celebrados; formas de solicitação de informação.

Além disso, foi implantado no âmbito do estado de Minas Gerais, por meio do
Decreto Estadual nº 47.228/2017 (Minas Gerais, 2017b), a tramitação eletrônica de
documentos. O Sistema Eletrônico de Informações do Governo do Estado de Minas
Gerais (SEI) permite agilidade e transparência na tramitação de documentos.

O TCU (2014) utiliza os princípios básicos de boa governança para o setor público,
sugeridos pelo Banco Mundial para explicar o significado de equidade (fairness).
Nesse sentido, destaca-se:

Equidade: promover a equidade é garantir as condições para que todos
tenham acesso ao exercício de seus direitos civis - liberdade de expressão,
de acesso à informação, de associação, de voto, igualdade entre gêneros -,
políticos e sociais - saúde, educação, moradia, segurança (TCU, 2014, p. 50).
Oliveira e Pisa (2015) utilizam-se das ideias de autores como Andrade e Rossetti
(2004) e de entidades como o IBGC (2009) para apresentam seu entendimento
sobre a equidade. Para os autores, a equidade (fairness) está ligada ao tratamento
justo de todos os acionistas, majoritários ou não, bem como dos demais
stakeholders envolvidos, não sendo aceitável qualquer tipo de atitude ou política
discriminatória.

Oliveira e Pisa (2015) preconizam que a responsabilidade dos agentes de
governança por prestar contas (accountability) está fundamentada nas melhores
práticas contábeis e de auditoria, caso em que estes assumem por inteiro as
consequências de suas ações e/ou omissões (responsabilizações). A prestação de
contas é uma resposta às demandas oriundas da sociedade, em relação aos
gestores públicos (Grateron, 1999).

Sano (2013) revela que não existe no Brasil, bem como na América Latina, uma
expressão que consiga exteriorizar todo o significado que o termo accountability
compreende. Para o autor, nos países que encontram guarida para o vocábulo,
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foram estimulados mecanismos que obrigam os possuidores de cargos públicos a
prestarem contas de seus atos. Nesse sentido, pode-se entender a accountability
como a prestação responsável de contas.

A análise do significado da accountability feita por Pinho e Sacramento (2009, p.
1364), diante da dificuldade de compreensão do termo em português, constatou que
o conceito abrange “responsabilidade (objetiva e subjetiva), controle, transparência,
obrigação de prestação de contas, justificativas para as ações que foram ou
deixaram de ser empreendidas, premiação e/ou castigo”.

O sítio eletrônico da CGE (http://www.controladoriageral.mg.gov.br/sobre/pmpi) traz
o significado do termo accountability:

Accountability é um termo abrangente que reforça o princípio de controle
democrático, notadamente no âmbito da Administração Pública. O “ser
accountable”, nessa lógica, é atribuído ao gestor com senso de
responsabilidade sobre o exercício de sua função pública, que é preenchido
de espírito democrático e que tem compromisso com a transparência e com a
prestação de contas das ações governamentais para a sociedade (Minas
Gerais, 2018, s.p.).
Os instrumentos de GOP somente sofrerão avanços após ocorrerem mudanças na
GP, a partir do controle efetivo dos resultados e da percepção de que os serviços
públicos postos à disposição dos cidadãos têm de ser prestados com eficiência e
qualidade.

2.5 Controle interno

A AP deve implantar e promover atividades de CI para acompanhamento e
monitoramento das ações desenvolvidas. O controle realizado pela Administração
sobre seus próprios atos, órgãos e agentes é denominado de autocontrole ou
controle administrativo (Medauar, 2015). Não obstante, a Administração Pública está
sujeita a controle por parte dos Poderes Legislativo e Judiciário - controle externo (Di
Pietro, 2003).

Acerca do CI na APB, preleciona José Filho (2008, p. 90):
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A história do Controle Interno na Administração Pública brasileira está
centrada no artigo 76, da Lei nº 4.320, de 17 Março de 1964, que foi
responsável pela introdução das expressões Controle Interno e Controle
Externo, apresentando a definição para as competências do exercício
daquelas atividades.
Bruno (2005, p. 480) salienta que “a expressão controle, em seu sentido mais amplo,
tem como sinônimo fiscalização e domínio e, em sentido mais restrito, refere-se à
fiscalização exercida sobre determinadas ações, atos, órgãos, entidades, entre
outros”.

Attie (1998, p. 111) também discorre a respeito do controle:

O controle tem significado e relevância somente quando é concebido para
garantir o cumprimento de um objetivo definido, quer seja administrativo ou
gerencial. Dessa forma, o controle não é algo sem face ou sem forma, mas
um dado físico que avalia uma função observável.
De acordo com José Filho (2008, p. 85), “na administração pública o controle interno
deve estar presente, atuando de forma preventiva, em todas as suas funções,
administrativa, jurídica, orçamentária, contábil, financeira, patrimonial, de recursos
humanos, dentre outras, na busca da realização dos objetivos a que se propõe”. O
autor completa seu pensamento ao informar que “o controle interno executado pela
Administração compreende uma relevante ferramenta, pois é uma forma de controle
preventivo, detectivo e corretivo, que deve ser operado com todo rigor e
independência, a fim de cumprir as finalidades a que se propõe”.
Para Di Pietro (2003, p. 601), “o controle sobre os órgãos da Administração Direta é
um controle interno e decorre do poder de autotutela que permite à Administração
Pública rever os próprios atos quando ilegais, inoportunos ou inconvenientes.” Ainda
sobre o poder de autotutela, discorre Di Pietro (2003, p. 601):

O poder de autotutela encontra fundamento nos princípios a que se submente
a Administração Pública, em especial o da legalidade e o da predominância
do interesse público, dos quais decorrem todos os demais. Com efeito, se a
Administração está sujeita à observância da lei e à consecução do interesse
público, não há por que negar-lhe o controle sobre os próprios atos para
assegurar a observância daqueles princípios, mesmo porque, não o fazendo,
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sujeita-se ao controle pelos demais Poderes, aumentando o ônus do Estado
na missão suprema de tutela do direito.
A Administração Pública também tem o poder-dever de acompanhar a atuação do
particular, no sentido de evitar o abuso e a fraude, coibindo a prática de atos
contrários aos preceitos estabelecidos em Lei. Nesse sentido, preleciona Justen
Filho (2005, p. 512):

A Administração tem o poder-dever de acompanhar atentamente a atuação
do particular. O dever de promover os direitos fundamentais não se coaduna
com uma atuação passiva da Administração. Se o particular não executar
corretamente a prestação contratada, a Administração deverá atentar para
isso de imediato. A atividade permanente de fiscalização permite à
Administração detectar, de antemão, práticas irregulares ou defeituosas.
Poderá verificar, antecipadamente, que o cronograma previsto não será
cumprido. Enfim, a Administração poderá adotar com maior presteza as
providências necessárias para resguardar os interesses fundamentais.
Em relação ao CI, dispõe o TCU (2014, p. 74):

Controle interno é um processo integrado e dinâmico efetuado pela direção e
pelo corpo de colaboradores, estruturado para enfrentar riscos e fornecer
razoável segurança de que, na consecução da missão da entidade, os
seguintes objetivos gerais serão alcançados: (1) execução ordenada, ética,
econômica, eficiente e eficaz das operações; (2) cumprimento das obrigações
de accountability; (3) cumprimento das leis e dos regulamentos aplicáveis; (4)
salvaguarda dos recursos, para evitar perdas, mau uso e dano.
O art. 74 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 indica que os
todos os Poderes terão sistema de CI:

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma
integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução
dos programas de governo e dos orçamentos da União;
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;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como
dos direitos e haveres da União;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
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§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de
qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de
Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.
§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte
legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades
perante o Tribunal de Contas da União (Brasil, 1988).
Seguindo a orientação constitucional, o governo do estado de Minas Gerais,
estabeleceu na Lei Estadual nº 22.257/2016 (Minas Gerais, 2016a), dentro do
capítulo dedicado à GOP, toda uma seção para tratar do CI do Poder Executivo.

Não obstante a importância do sistema de CI na AP, o mesmo possui limitações e
vulnerabilidades. Tal situação é retratada pelos autores a seguir, como citados em
José Filho (2008, p. 95):

Apesar de o controle interno se revelar um inibidor de erros, ele não é
infalível, pois é vulnerável à má-fé e à desídia humanas. Nesse sentido, os
controles internos podem apenas fornecer segurança razoável, pelas
seguintes limitações inerentes: erros de julgamento; falhas; conluio; ausência
de supervisão e impunidade (NEVES GARCIA 1998); (BOYNTON;
JOHNSON; KELL, 2002).
A inexistência de controles internos consistentes ensejará o crescente
surgimento de erros e fraudes operacionais, aliando-se a esses fatos a
efetivação de desvios de conduta da direção da entidade, que propicia o
recrudescimento dos ilícitos supracitados pela síndrome do exemplo que vem
de cima. Erros são irregularidades involuntárias ocorridas nos procedimentos
ou demonstrativos contábeis. Fraudes são irregularidades propositais. Todo
procedimento delituoso tem início, via de regra, em erros intencionais ou
“testes” dos controles, envolvendo pequenos valores. Caso não sejam
detectados em tempo hábil, abrem caminho para a realização de grandes
golpes (NEVES GARCIA, 1998).
Diante do exposto, constata-se que são necessárias constantes avaliações nos
sistemas de CI da AP, para que os procedimentos sejam aprimorados. Assim
coaduna Oliveira (2009, p. 15):

De modo geral, a literatura acerca de controles internos tem demonstrado que
para um controle satisfatório necessitam de Avaliações periódicas; exame
sistemático e interativo que permite conhecer, analisar, modelar e aprimorar
os processos organizacionais em prol de se cumprir e atingir diretrizes e
metas gerenciais.
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Vale registrar o ensinamento de Miranda (2017) de que os CIs não se confundem
com as atividades do sistema de CI referenciados no art. 74 da Constituição da
República de 1988, tampouco com as atribuições de auditoria interna. Ante o
posicionamento apresentado por Miranda (2017), importa esclarecer o entendimento
do TCE/MG a respeito da diferença existente entre os CIs e os órgãos de CI. Para
fins do disposto nas Instruções Normativas nº 13/2011 e nº 14/2011 do TCE/MG,
consideram-se:

Controles internos, o conjunto de atividades, planos, métodos, indicadores e
procedimentos interligados, utilizados com vistas a assegurar a conformidade
dos atos administrativos e concorrer para que os objetivos e as metas
estabelecidos sejam alcançados;
Órgãos de controle interno, as unidades setoriais e seccionais integrantes do
sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público, bem como
as auditorias internas, incumbidos, dentre outras funções, da verificação da
consistência e qualidade dos controles internos, bem como do apoio às
atividades de controle externo exercidas pelo Tribunal, nos termos do art. 74
da Constituição da República de 1988 (Minas Gerais, 2011, s.p.).
O Instituto dos Auditores Internos (IIA) do Brasil, afiliado do IIA Global - The Institute
of Internal Auditors desde o ano de 2013, passou a gerir no Brasil o serviço de
avaliação da qualidade dos departamentos de auditoria interna para organizações
dos setores público e privado. Em janeiro de 2013, traduziu para o português a
Declaração de Posicionamento emitida pelo IIA Global: As Três Linhas de Defesa de
Efetivo Gerenciamento de Riscos e Controles. Segundo o IIA Brasil (2013), a cartilha
traz importantes orientações que contribuem para as partes interessadas, inclusive
que não atuam na auditoria interna, compreenderem as questões relevantes de
governança, riscos e controle, que estão sendo cada vez mais divididas entre
diversos departamentos e setores. Conforme se verifica da Declaração de
Posicionamento do IIA Global (IIA Brasil, 2013), o modelo é aplicável a qualquer
organização, independentemente do seu tamanho ou complexidade. Além disso, a
cartilha indica que o modelo de Três Linhas de Defesa é caracterizado por três
grupos ou linhas comprometidos no gerenciamento eficaz de riscos e com atuação
diferenciada na estrutura de governança da organização.

Na primeira linha de defesa estão as funções que gerenciam e têm propriedade
sobre riscos. Essa linha de defesa é identificada pelo IIA Global como gestão
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operacional, responsável pela manutenção de CIs eficazes, pela condução diária de
procedimentos de riscos e controle, e pela identificação, avaliação, controle e
mitigação dos riscos. De acordo com o IIA Global (IIA Brasil, 2013, p. 3), “deve haver
controles de gestão e de supervisão adequados em prática, para garantir a
conformidade e para enfatizar colapsos de controle, processos inadequados e
eventos inesperados”.

Na segunda linha de defesa estão as funções que supervisionam riscos e
conformidade. A segunda linha é definida pelo IIA Global como funções de
gerenciamento de riscos e conformidade. Conforme previsto na Declaração de
Posicionamento do IIA Global (IIA Brasil, 2013, p. 4), “a gerência estabelece
diversas funções de gerenciamento de riscos e conformidade para ajudar a
desenvolver e/ou monitorar os controles da primeira linha de defesa”. O IIA Global
evidencia que as funções específicas da segunda linha de defesa variam entre as
organizações. Em contrapartida, apresenta as funções típicas dessa linha (IIA Brasil,
2013, p. 4):

- Uma função (e/ou comitê) de gerenciamento de riscos que facilite e monitore
a implementação de práticas eficazes de gerenciamento de riscos por parte
da gerência operacional e auxilie os proprietários dos riscos a definir a meta
de exposição ao risco e a reportar adequadamente informações relacionadas
a riscos em toda a organização.
- Uma função de conformidade que monitore diversos riscos específicos, tais
como a não conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. Nesse
quesito, a função separada reporta diretamente à alta administração e, em
alguns setores do negócio, diretamente ao órgão de governança. Múltiplas
funções de conformidade existem frequentemente na mesma organização,
com responsabilidade por tipos específicos de monitoramento da
conformidade, como saúde e segurança, cadeia de fornecimento, ambiental e
monitoramento da qualidade.
- Uma função de controladoria que monitore os riscos financeiros e questões
de reporte financeiro.
Segundo o IIA Global, as responsabilidades dessas funções podem se diferenciar
em sua natureza específica, mas podem conter (IIA Brasil, 2013, p. 4-5):

- Apoiar as políticas de gestão, definir papéis e responsabilidades e
estabelecer metas para implementação.
- Fornecer estruturas de gerenciamento de riscos.
- Identificar questões atuais e emergentes.
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- Identificar mudanças no apetite ao risco implícito da organização.
- Auxiliar a gerência a desenvolver processos e controles para gerenciar
riscos e questões.
- Fornecer orientações e treinamento sobre processos de gerenciamento de
riscos.
- Facilitar e monitorar a implementação de práticas eficazes de gerenciamento
de riscos por parte da gerência operacional.
- Alertar a gerência operacional para questões emergentes e para as
mudanças no cenário regulatório e de riscos.
- Monitorar a adequação e a eficácia do controle interno, a precisão e a
integridade do reporte, a conformidade com leis e regulamentos e a resolução
oportuna de deficiências.
Na terceira linha de defesa estão as funções que fornecem avaliações
independentes e objetivas. A terceira linha é qualificada pelo IIA Global como
auditoria interna. Segundo o IIA Global (IIA Brasil, 2013, p. 5), “os auditores internos
fornecem ao órgão de governança e à alta administração avaliações abrangentes
baseadas no maior nível de independência e objetividade dentro da organização”.
Ainda segundo o IIA Global (IIA Brasil, 2013, p. 5), “a auditoria interna provê
avaliações sobre a eficácia da governança, do gerenciamento de riscos e dos CIs,
incluindo a forma como a primeira e a segunda linhas de defesa alcançam os
objetivos de gerenciamento de riscos e controle”. O IIA Global ressalta que, em
geral, o escopo das avaliações da auditoria interna compreende (IIA Brasil, 2013, p.
5):

Uma grande variedade de objetivos, incluindo a eficiência e a eficácia das
operações; a salvaguarda de ativos; a confiabilidade e a integridade dos
processos de reporte; e a conformidade com leis, regulamentos, políticas,
procedimentos e contratos.
Todos os elementos da estrutura de gerenciamento de riscos e controle
interno, que inclui: o ambiente de controle interno; todos os elementos da
estrutura de gerenciamento de riscos da organização (i.e. identificação de
riscos, avaliação de riscos e resposta); informação e comunicação; e
monitoramento.
A empresa como um todo, divisões, subsidiárias, unidades de operação e
funções - incluindo os processos do negócio, como vendas, produção,
marketing, segurança, funções voltadas para o cliente e operações - assim
como funções de suporte (ex., contabilidade de receita e despesas, recursos
humanos, compras, folha de pagamento, orçamentos, gestão de infraestrutura
e ativos, inventário e tecnologia da informação).
O IIA Global estabelece que a auditoria interna colabora de maneira ativa para a
governança organizacional eficaz, do gerenciamento de riscos e dos CIs, desde que
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atue com independência e que certas circunstâncias sejam respeitadas, tais como
(IIA Brasil, 2013, p. 6):

Atuar de acordo com as normas internacionais reconhecidas para a prática de
auditoria interna.
Reportar a um nível suficientemente alto na organização, de modo a cumprir
com suas responsabilidades de forma independente.
Ter uma linha de reporte ativa e eficaz ao órgão de governança.
Os auditores externos, reguladores e outros órgãos externos, segundo o IIA Global
(IIA Brasil, 2013), estão fora da estrutura da organização e, portanto, do modelo de
Três Linhas de Defesa. Entretanto, podem exercer significativa função na estrutura
geral de governança e controle da organização.

O IIA Global representa o modelo de Três Linhas de Defesa, como ilustra a Figura 3.

Figura 3
Modelo de três linhas de defesa
Fonte: IIA Brasil - Instituto de Auditores Internos do Brasil (2013). Declaração de posicionamento do
IIA: as três linhas de defesa no gerenciamento eficaz de riscos e controles. (p. 2). Recuperado de:
http://www.iiabrasil.org.br/new/2013/downs/As_tres_linhas_de_defesa_Declaracao_de_Posicionamen
to2_opt.pdf.(Adaptação da Guidance on the 8th EU Company Law Directive da ECIIA/FERMA, artigo
41).

A Figura 3 mostra o modelo de Três Linhas de Defesa do IIA Global. Observa-se
que foram inseridos os órgãos de governança e da alta administração, apesar de
não serem considerados em qualquer das linhas de defesa. Isso se explica pelo fato
de essas partes estarem diretamente interessadas nos processos de gerenciamento
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de riscos e controle da organização, conforme se verifica da manifestação do IIA
Global (IIA Brasil, 2013, p. 3):

A alta administração e os órgãos de governança têm, coletivamente, a
responsabilidade e o dever de prestação de contas sobre o estabelecimento
dos objetivos da organização, a definição de estratégias para alcançar esses
objetivos e o estabelecimento de estruturas e processos de governança para
melhor gerenciar os riscos durante a realização desses objetivos. O modelo
de Três Linhas de Defesa é implementado melhor com o apoio ativo e a
orientação do órgão de governança e da alta administração da organização.
Percebe-se a adoção do modelo de Três Linhas de Defesa na SESP. A primeira
linha de defesa é de responsabilidade do nível operacional. A segunda linha de
defesa fica a cargo dos níveis estratégico e tático. A terceira linha de defesa é
exercida pelo órgão de CI. Observa-se, pois, que o órgão de CI não tem a obrigação
de implementar CI, e sim de avaliar os que existem. Uma vez emitido e
encaminhado o relatório de auditoria, a responsabilidade pela adoção das medidas,
como, por exemplo, distribuição e/ou execução do plano de ação ou implementação
das recomendações de auditoria, fica a cargo do Gabinete da Pasta, gestor e
destinatário único de relatórios de auditoria. Em que pese esse delineamento de
funções, verifica-se, ainda, muita dificuldade de discernimento por parte dos
servidores da SESP em relação às atribuições do órgão de CI.

O TCU (2012) representa os diversos tipos de controle exercidos sobre a GP (Figura
4).

Figura 4
Estruturas de controle da gestão pública.
Fonte: TCU (2012, p. 13).
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A Figura 4 indica a disposição em camadas dos inúmeros atores que exercem
controle em relação à GP, que vão desde os agentes e gestores públicos, passando
pelo órgão de CI e pelos órgãos de controle externo, até chegar no controle social,
potencialmente exercido pelos cidadãos. Essa estrutura de controle é mais ampla
que a do modelo das três linhas de defesa, alcançando até o controle social, o que
aquele não atinge.

A importância do CI para AP é notória, mesmo havendo fatores limitantes e
vulnerabilidades. A partir da implantação do CI, a AP poderá desenvolver ações de
prevenção, seja por meio de fiscalização, gerenciamento, auditorias, elaboração de
planos de trabalho, bem como ações de responsabilização, com a instauração de
procedimentos

correcionais

contra

agentes

públicos

e

de

procedimentos

sancionadores contra particulares, incluindo nessa situação os procedimentos de
responsabilização que estão previstos na Lei Anticorrupção (Medauar, 2015), a fim
de coibir ilegalidades, irregularidades, inconformidades, manipulações, erros,
omissões, fraudes, corrupção. Nos dizeres de Cavalheiro e Flores (2007), o CI pode
ser considerado, entre todos os instrumentos, como o mais eficaz no combate à
corrupção.

2.6 Corrupção

A corrupção é problema social, político e econômico que aflige todo o mundo,
podendo estar presente em qualquer tipo de transação entre organizações
empresariais, governamentais e não governamentais e entre indivíduos (Ferreira &
Morosini, 2013).

Ferreira e Morosini (2013) exibem o conceito de corrupção dado pelo Banco Mundial:
O Banco Mundial (1997, 08) define a corrupção como “o abuso do cargo
público para benefício privado”. A definição é ampla e inclui uma série de
comportamentos. O mais evidente é a prática do suborno, envolvendo
funcionários públicos que exigem ou solicitam vantagens indevidas e agentes
privados que pagam esses valores para obter algum benefício do governo.
Clientelismo e apropriação de recursos públicos também estão incluídos na
definição de corrupção (Ferreira & Morosini, 2013, p. 258).
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Ainda, os mesmos autores revelam que “uma extensa pesquisa da literatura sugere
que a corrupção causa prejuízos econômicos e sociais graves, o que justifica o
estabelecimento de políticas para o seu controle”. Os autores listam as principais
consequências negativas da corrupção:

a) Controles fiscais contaminados pela corrupção facilitam a evasão fiscal,
causando perdas para o orçamento do governo. (Mauro 1997, 87)
b) Em um ambiente corrupto, o governo pode dar prioridade às obras públicas
de pouco benefício para a população em geral ao invés de investir em
educação e saúde. (Shleifer e Vishny 1993, 616)
c) Sem fortes impedimentos para a corrupção, a competição para tirar
proveito dos benefícios oferecidos pelo governo será influenciada pelo
comportamento dos participantes menos escrupulosos. (Heimann 1997, 148)
Em um processo de licitação, o que oferece a melhor qualidade ou preço para
o seu serviço não irá obtê-la, o escolhido será aquele que mantém uma
relação ilícita com o governo.
d) Uma pesquisa conduzida por Wei (2000); e Teixeira e Grande (2011) indica
que a percepção da corrupção em um país pode impactar negativamente a
sua capacidade de atrair o investimento estrangeiro direto devido ao alto
custo para manter as empresas em um ambiente de corrupção. Esta situação
é especialmente problemática para os países em desenvolvimento, que
precisam de capital estrangeiro para a transferência de tecnologia, aquisição
de know-how e realização de grandes projetos de infraestrutura. (Sornarajah
2010, 48) (Ferreira & Morosini, 2013, p. 260).
No Brasil, os recentes escândalos de corrupção divulgados, deflagrados pela
Operação Lava Jato, envolvem grandes organizações nacionais e internacionais,
empresários, políticos, autoridades do alto escalão do governo brasileiro, gestores e
agentes públicos. Tal situação tem gerado grande repercussão nos meios de
comunicações nacionais e internacionais, e a insatisfação da sociedade civil, por
meio de manifestações públicas.

O fenômeno da corrupção é tão sério e preocupante que diversos países assinaram,
no ano de 1997, na Cidade de Paris, a Convenção sobre o Combate da Corrupção
de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais. A
responsabilidade dos países signatários foi compartilhada, considerando que a
corrupção está espalhada nas transações comerciais internacionais, ameaçando a
boa governança, o desenvolvimento econômico e a competitividade. O Brasil tornouse signatário da Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários
Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, a partir da
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publicação do Decreto Federal nº 3.678/2000 (Brasil, 2000), que promulgou a
mencionada convenção.

Ao longo dos anos, o Brasil passou a implementar rigorosa regulamentação para o
combate à corrupção, com a criminalização dessa prática, inclusive com a adoção de
mecanismos de responsabilização e aplicação de penalidades, com o propósito de
não se perdurar a cultura da impunidade.

A publicação da Lei Federal nº 10.467/2002 (Brasil, 2002a) deu efetividade ao
Decreto Federal nº 3.678/2000 (Brasil, 2000), que acrescentou o Capítulo II-A - Dos
Crimes Praticados por Particular Contra a Administração Pública Estrangeira - ao
Código Penal Brasileiro (art. 337-B ao art. 337-D).

As medidas de combate à corrupção no Brasil continuaram a ser adotadas e, no ano
de 2013, foi publicada a Lei Anticorrupção - Lei Federal nº 12.846/2013 (Brasil,
2013a), que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas
jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira,
além de dar outras providências. A publicação da Lei Anticorrupção foi a mais dura
resposta dada pela República Federativa do Brasil para o fenômeno da corrupção. O
combate à corrupção proporciona benefícios econômicos e sociais e melhoram a
eficiência do gasto público (Ferreira & Morosini, 2013).

Ressalta-se que Ferreira e Morosini (2013, p. 260) já discorriam acerca da criação de
instrumento para combate à corrupção, ao indicarem que “cabe ao governo criar um
sistema de incentivos e punições para tornar a corrupção menos atraente para as
empresas. O desenvolvimento da „lei nacional anticorrupção‟ focada nas práticas de
negócios pode ser um mecanismo importante para esta finalidade”.

Para melhor entendimento dos ditames da Lei Anticorrupção, transcreve-se parte do
capítulo destinado aos atos lesivos à administração pública nacional ou estrangeira:

Art. 5º. Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou
estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas
jurídicas mencionadas no parágrafo único do art. 1º, que atentem contra o
patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração
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pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil,
assim definidos:
I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a
agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo
subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei;
III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para
ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários
dos atos praticados;
IV - no tocante a licitações e contratos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro
expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento
licitatório público;
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo;
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de
licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de
modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração
pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou
nos respectivos instrumentos contratuais; ou
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos
celebrados com a administração pública;
V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou
agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das
agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro
nacional (Brasil, 2013a).
O inciso IV do art. 5º da Lei Anticorrupção faz menção a licitações e contratos,
existindo, pois, uma relação muito estreita entre essa norma e a Lei Geral das
Licitações e Contratos da AP. Nesse ponto, é fundamental fazer uma breve
explanação acerca de licitações e contratos administrativos da AP, visto que muitos
dos atos lesivos praticados contra a AP são decorrentes de fraude à licitação, de
frustração do caráter competitivo da licitação, de descumprimento total ou parcial de
contrato administrativo ou de obtenção de vantagem indevida.

Para que a AP consiga chegar de forma satisfatória a resultado que deve prover
(atendimento do interesse público), por meio da realização de obras, prestação de
serviços e aquisição de materiais, é necessária a observância a determinadas regras
e procedimentos.
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Os acordos celebrados pela AP com particulares, sejam eles pessoas físicas ou
jurídicas, para execução de obras, serviços, inclusive de publicidade, compras,
alienações, concessões, permissões e locações, são denominados contratos
administrativos e são regulados pela Lei Federal nº 8.666/1993 (Brasil, 1993).
Carvalho Filho (2007, p.v160), de maneira simples, conceitua o contrato
administrativo como “o ajuste firmado entre a Administração Pública e um particular,
regulado basicamente pelo direito público, e tendo por objeto uma atividade que, de
alguma forma, traduza interesse público”.

Antes de a AP celebrar um contrato administrativo, deve observar, obrigatoriamente,
procedimento formal prévio denominado licitação. Segundo Meirelles (2001, p. 256),
licitação “é o procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública
seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse”. De acordo
com Faria (2004, p. 207), “licitação é procedimento administrativo formal utilizado
pela Administração Pública direta e indireta, precedente à contratação de serviços,
de obras, de compras, de concessões, de permissões e de alienações”. Ainda
segundo Faria (2004, p. 207), “visa a Administração, por meio da licitação, obter a
melhor e mais vantajosa proposta entre todos os ofertantes interessados, atuantes
no ramo do objeto pretendido”.
Medauar (2015, p. 217) assevera que “licitação, no ordenamento brasileiro, é o
processo administrativo em que a sucessão de fases e atos leva à indicação de
quem vai celebrar contrato com a Administração”. A autora concluiu que o
procedimento visa “a selecionar quem vai contratar com a Administração, por
oferecer proposta mais vantajosa ao interesse público. A decisão final do processo
licitatório aponta o futuro contratado”. Mello (2005, p. 492) afirma que licitação “é um
certame que as entidades governamentais devem promover e no qual abrem disputa
entre os interessados em com elas travar determinadas relações de conteúdo
patrimonial, para escolher a proposta mais vantajosa às conveniências públicas”.
Licitação, para Justen Filho (2006, p. 316), “é um procedimento administrativo
disciplinado por lei e por um ato administrativo prévio, que determina critérios
objetivos de seleção da proposta de contratação mais vantajosa, com observância do
princípio da isonomia, conduzido por um órgão dotado de competência específica”.
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Licitação é, pois, o procedimento administrativo obrigatório, ressalvadas as hipóteses
legalmente previstas, anterior à contratação, que tem por objetivo promover a disputa
entre eventuais interessados do ramo, selecionando a proposta mais interessante
para a AP direta ou indireta dos Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e
dos municípios, com observância do princípio constitucional da isonomia, que proíbe
a preferência pessoal, ou seja, diferenciação arbitrária entre interessados. O
procedimento licitatório impede que o administrador público tenha liberdade de
escolha para contratar com o particular de seu interesse. A licitação transcorre por
meio de critérios estritamente objetivos, estando afastada qualquer possibilidade de
predileção subjetiva ou pessoal, bem como a utilização de critérios meramente
subjetivos de julgamento.

A obrigatoriedade de licitação para todas as esferas da AP é regra geral, sendo
exigência imposta pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,
como se verifica em seu art. 37, inciso XXI:

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, moralidade, publicidade e eficiência
e também ao seguinte:
[...]
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências
de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento
das obrigações (Brasil, 1988).
Aproveita-se o ensejo para registrar que o art. 175 da Constituição da República
também prevê a obrigatoriedade de licitação para a outorga de concessões e
permissões:

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob
regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação
de serviços públicos (Brasil, 1988).
A Lei Federal nº 8.666/1993 (Brasil, 1993) - Lei Geral das Licitações e Contratos da
AP - regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição da República Federativa do
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Brasil de 1988, estabelecendo normas gerais sobre licitações e contratos
administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras,
alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios, além dos fundos especiais, das autarquias, das fundações
públicas, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das demais
entidades controladas direta ou indiretamente pela União, estados, Distrito Federal e
municípios.

Da mesma forma, estão obrigadas a licitar, consoante lição de Gasparini (2011, p.
563), “as Casas Legislativas (Câmara de Vereadores, Assembleias Estaduais,
Câmara Distrital, Câmara dos Deputados Federais, Senado Federal), bem como o
Poder Judiciário e o Tribunal de Contas, já que havidos como administração pública
direta”. Carvalho Filho (2007, p. 212) possui a mesma linha de pensamento. E
acrescenta que “a disciplina abrange todos os órgãos administrativos dos Poderes
Legislativo, Judiciário, dos Tribunais de Contas e do Ministério Público, de todas as
aludidas pessoas federativas, conforme dispõe expressamente o art. 117 do
Estatuto.” Em relação ao Ministério Público, o autor abre parêntese:

Os Ministérios Públicos federal e estaduais, embora não integrem formal,
orgânica e materialmente os Poderes clássicos da República, também se
subordinam às normas do Estatuto, visto que nessas instituições a estrutura
funcional é composta por vários órgãos administrativos, da mesma natureza,
portanto, da que é atribuída aos órgãos dos referidos Poderes (Carvalho Filho,
2007, p. 212).
Em que pese a regra geral ser a realização do processo de licitação pública para as
entidades da AP direta e indireta, consta no texto constitucional (art. 37, inciso XXI)
ressalva quanto à obrigatoriedade de licitação. As hipóteses de exclusão da
obrigatoriedade de licitar estão inseridas no art. 17 (licitação dispensada), no art. 24
(licitação dispensável) e no art. 25 (licitação inexigível), todos da Lei Federal nº
8.666/1993 (Brasil, 1993). Segundo Faria (2004, p. 207), “há casos em que o
procedimento licitatório pode ser dispensado ou inexigido. Essas hipóteses se
verificam nos casos em que a competição é impossível ou inconveniente, em virtude
do caso concreto”.
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Carvalho Filho (2007, p. 235) destaca a diferença entre dispensa e inexigibilidade de
licitação. “Na dispensa, a licitação é materialmente possível, mas em regra
inconveniente; na inexigibilidade, é inviável a própria competição.” Para Justen Filho
(2006), a Lei Federal nº 8.666/1993 (Brasil, 1993) contempla duas hipóteses de
contratação direta, quais sejam, a dispensa e a inexigibilidade de licitação. Para o
autor, não existe distinção de fato entre a licitação dispensada e a licitação
dispensável. Não obstante seu pensamento, autores como Meirelles (2001) e Bruno
(2008) entendem haver diferenciação entre licitação dispensada e dispensável.
Meirelles (2001) trata a licitação dispensada como aquela que a Lei Federal nº
8.666/1993 declarou como tal (art. 17, I e II) e percebe a licitação dispensável como
aquela que a AP pode dispensar se assim lhe convier (hipóteses taxativas do art. 24
da Lei Federal nº 8.666/1993). Em relação à situação de inexigibilidade de licitação,
Meirelles (2001) acredita que sua ocorrência se dá quando não há possibilidade
jurídica de competição entre contratantes, seja pela natureza peculiar do negócio,
seja pelos objetivos sociais visados pela Administração. Segundo Mello (2005), as
hipóteses retratadas no art. 25 da Lei Federal nº 8.666/1993 não são exaustivas,
tratando-se, pois, de elenco meramente exemplificativo.

A ressalva do art. 37, inciso XXI, da Constituição da República, na linha de
pensamento de Di Pietro (2003, p. 310), não está contida no art. 175 do diploma
legal: “a mesma ressalva não se contém no artigo 175 que, ao facultar a execução de
serviço público por concessão ou permissão, exige que ela se faça „sempre através
de licitação‟”.

De acordo com Justen Filho (2006, p. 322), em situações especiais, também não
haveria obrigatoriedade de formalização de procedimento de licitação: “não é exigível
a licitação quando a avença apresentar natureza de convênio, em que se conjugam
esforços de diversas entidades administrativas para a satisfação de necessidades de
interesse comum”; “não cabe a licitação quando o ente administrativo atribui
encargos para uma entidade vinculada, integrante da própria estrutura administrativa.
Trata-se de hipótese de descentralização de competências, que não envolve
vinculação com particulares”.

66

Conforme explanação de Justen Filho (2006, p. 316), “as regras básicas atinentes à
licitação constam de lei. Em princípio, estão contidas na Lei n. 8.666/93, mas
também outros diplomas são aplicáveis”. Como exemplo dessa assertiva, pode-se
indicar a edição das seguintes normas: Lei Federal nº 8.987/1995 (Brasil, 1995a),
que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços
públicos previstos no art. 175 da Constituição Federal; Lei Federal nº 9.074/1995
(Brasil, 1995b), que estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões
e permissões de serviços públicos; Lei Federal nº 10.520/2002 (Brasil, 2002b), que
institui no âmbito da União, estados, Distrito Federal e municípios, nos termos do art.
37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão,
para aquisição de bens e serviços comuns; Lei Federal nº 11.079/2004 (Brasil, 2004),
que institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no
âmbito da administração pública; Lei Federal nº 12.232/2010 (Brasil, 2010), que
dispõe sobre as normas gerais para licitação e contratação pela administração
pública de serviços de publicidade prestados necessariamente por intermédio de
agências de propaganda, no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios.

A Lei Anticorrupção foi regulamentada, no âmbito da Administração Pública do
Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, pelo Decreto Estadual nº 46.782/2015
(Minas

Gerais,

2015),

que

dispõe

sobre

o

Processo

Administrativo

de

Responsabilização (PAR).

A Lei Geral das Licitações e Contratos da AP possui dispositivos de penalização
contra agentes administrativos, licitantes ou contratados que praticam atos em
desacordo com os preceitos da norma, conforme se verifica de seus arts. 81 a 88.
Essa lei, inclusive, define os crimes e as penas a que estão sujeitos os infratores,
consoante previsão contida nos arts. 89 a 99. Relativamente à imposição de sanções
administrativas, destaca-se o pensamento de Medauar (2015), que ressalta como
prerrogativa da AP a imposição de penalidades aos contratados, por atraso ou
inexecução total ou parcial de contrato, sem a exigência de pronunciamento de
qualquer outro Poder ou órgão, nos termos do inciso IV, do art. 58, da Lei Federal nº
8.666/1993 (Brasil, 1993), desde que assegurada a defesa do interessado, no
correspondente processo.

67

Essa mesma autora aduz que a Lei de Licitações Públicas prevê a aplicação das
seguintes sanções administrativas aos contratados, de maneira proporcional à
gravidade do ato cometido: advertência; multa; suspensão temporária de participação
em licitação e impedimento de contratar com a Administração; e declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a AP. Não obstante os preceitos
estabelecidos na Lei Federal nº 8.666/1993, a partir da publicação da Lei
Anticorrupção foram criados novos mecanismos de responsabilização administrativa
e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a AP. As principais
características dessa lei são: todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa
jurídica são estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de
administração; valorização dos mecanismos e procedimentos internos de integridade,
auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos
de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica, para atenuação das sanções;
colaboração efetiva com as investigações e o processo administrativo, mediante
celebração de acordo de leniência.

Mas por que esse cenário de coibição de práticas lesivas à administração pública
nacional ou estrangeira, que atentem contra o patrimônio público, os princípios da
administração pública e os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil não
têm inibido a prática de atos de corrupção no país, criando ambiente de insegurança
jurídica?

2.7 Estudos contemporâneos sobre gestão pública, governança pública e
controle interno na gestão pública

Os estudos envolvendo a GOP e suas relações com o CI no âmbito da GP
ganharam espaço no debate contemporâneo, tanto na literatura internacional,
quanto nacional. Os debates acerca da GOP constantemente têm ganhado novos
contornos, que acabam por refletir na busca por uma gestão contemporânea de
excelência na GP, com enfoque na eficiência, eficácia e efetividade dos resultados
e, por vezes, acentuam o papel do CI nesse processo. Osborne, Radnor & Nasi
(2013), por exemplo, discorrem sobre a temática da GOP, enfatizando seu papel
transformador e paradigmático em relação à tradicional e superada GP.
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Oliveira e Pisa (2015) demonstram a amplitude das definições institucionais de GOP,
tanto por organizações nacionais (TCU), como por internacionais (Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE e Banco Mundial). E
elaboraram definições de GOP a partir dos conceitos emitidos por entidades como
OCDE, TCU e Banco Mundial, e que se encontram resumidas a seguir:

OCDE (2016): a governança diz respeito aos arranjos formais e informais que
determinam como são tomadas as decisões públicas e como são
implementadas as ações públicas, na perspectiva de manter os valores
constitucionais de um país em face de vários problemas, atores e ambientes.
TCU (2011): [...] governança pública constitui um instrumento cujo objetivo é
assegurar a accountability pública, contribuindo para reduzir as incertezas
sobre o que ocorre no interior da administração pública, fornecendo à
sociedade e ao Congresso Nacional uma razoável segurança de que os
recursos e poderes delegados aos administradores públicos estão sendo
geridos mediante ações e estratégias adequadas para alcançar os objetivos
estabelecidos pelo poder público, de modo transparente, em conformidade
com os princípios de administração pública, as leis e os regulamentos
aplicáveis.
Banco Mundial (2013): governança é o conjunto das tradições e instituições
pelas quais a autoridade de um país é exercida. Isso inclui o processo pelo
qual os governos são selecionados, monitorados e substituídos, a capacidade
do governo de formular e implementar políticas sólidas de forma eficaz, e o
respeito dos cidadãos e do Estado pelas instituições que governam as
interações econômicas e sociais entre eles (Oliveira & Pisa, 2015, p. 1269).
Bovaird & Löffler (2009) comentam que diversos países se preocupam com a
dimensão de governança das políticas públicas e a governança de organizações do
setor público. E que a GOP evoluiu em diferentes contextos, ao longo dos anos,
sendo o tema emergente no domínio público. Alertam que a literatura a respeito do
assunto vem aumentando exponencialmente, ensejando uma gama de definições
sobre o que venha a ser GOP. Para eles, existe a possibilidade de que, no futuro, as
discussões de excelência organizacional sejam estendidas para além da avaliação
da qualidade dos serviços, alcançando a avaliação dos resultados da qualidade de
vida, para o qual as organizações públicas e seus parceiros contribuem, e avaliação
da qualidade dos processos de GOP. Nesse contexto, registram mudanças da
função de auditoria tradicional, que passa a ser um dos principais elementos da
GOP, resultando em análises diretamente na política e no controle do governo.
Prelecionam que a boa governança possui oito características principais:
participativa, orientada para o consenso, responsável, transparente, responsiva,
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eficaz e eficiente, equitativa e inclusiva. Indicam que por meio da GOP a corrupção é
minimizada e as opiniões das minorias e dos indivíduos mais vulneráveis da
sociedade são levadas em consideração no processo de tomada das decisões. E
evidenciam, ainda, que a GOP também responde às necessidades presentes e
futuras da sociedade.

Van Dooren et al. (2010) analisaram a gestão do desempenho no setor público. Por
meio

de

questionamentos,

desenvolveram

e

ampliaram

conceitos

sobre

desempenho, medição de desempenho e gerenciamento de desempenho na gestão
pública contemporânea. Observaram que o desempenho medeia a gestão pública, a
reforma do setor público e as políticas públicas e que o desempenho não é somente
um conceito, mas também uma promessa de mudanças e melhorias no setor
público. Os autores verificaram que o desempenho como resultado é questionado,
por negligenciar valores como a equidade, a abertura, a integridade, entre outros.

Andrews & Walle (2012), analisando a relação entre os efeitos das práticas da Nova
Administração Pública (NPM) e as percepções dos cidadãos para avaliar o
desempenho dos serviços prestados em governos locais ingleses (áreas de
educação, assistência social, ordenamento do território, gestão de resíduos,
habitação pública, lazer e cultura e benefícios sociais), nas dimensões da eficiência,
responsividade, equidade e eficácia, realizaram estudo por meio de variáveis
dependentes, extraídas de uma pesquisa englobando cidadãos em toda a Inglaterra,
e por meio de medidas de práticas de NPM, extraídas de uma pesquisa envolvendo
gestores em governos locais ingleses. Segundo os autores, todas as outras
variáveis independentes e dependentes foram extraídas de fontes de dados
secundários.

Os

autores

observaram

que

as

relações

público-privadas

apresentam

relacionamento negativo com as percepções dos cidadãos sobre as quatro
dimensões do desempenho do serviço local, mas que uma orientação estratégica
empresarial apresenta uma associação positiva com as dimensões. Verificaram,
ainda, que a gestão do desempenho também é suscetível de influenciar
positivamente, e não negativamente, a percepção dos cidadãos sobre os serviços
públicos locais. Outras análises revelaram que o impacto das práticas de NPM varia
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de acordo com o nível de desvantagem socioeconômica enfrentado pelos governos
locais.

Strielkowski, Gryshova & Kalyugina (2017) analisaram o uso de tecnologias
modernas de GOP por meio de estudo multidisciplinar envolvendo o Reino Unido, a
Estônia e a Índia, que já introduziram as soluções de tecnologias de informação e
comunicação (TIC) em seus sistemas de GP. Observaram que se adequadamente
implementada e gerida, a TIC pode representar um grande avanço na GP,
oferecendo maneiras inovadoras de economia, sustentabilidade e crescimento
equilibrado, mediante fornecimento de dados baratos e eficientes, que permitam aos
gestores públicos tomar decisões, com base nas necessidades da sociedade,
contribuindo para a melhoria da qualidade dos serviços públicos oferecidos aos
cidadãos.

Ikeanyibe, Ori e Okoye (2017) analisaram a forma como a mudança de paradigma
de governança na GP, que subscreve o uso de partes interessadas, redes,
colaboração e parcerias em processos políticos e governamentais, poderia ser útil
para lidar com os problemas de governança na Nigéria, melhorando as suas falhas
de desenvolvimento, políticas e administrativas. Apuraram que a Nigéria é um país
extremamente complexo, com constituição étnica diversificada e interesses diversos
e que a questão-chave acerca da governança cinge-se em torno da vontade e
colaboração de todas as partes interessadas na reestruturação e alcance da
soberania do país.

Rodríguez-Navas, Solà & Rius (2017) indicam que a aprovação da Lei de
Transparência na Espanha, no ano de 2013, juntamente com a preocupação
envolvendo a corrupção, a boa governança e a prestação de contas, causou um
aumento significativo nos estudos sobre a transparência das administrações nos
últimos anos. Expuseram as diferentes complexidades metodológicas existentes
para analisar a transparência dos conteúdos publicados pelas administrações
públicas nos seguintes aspectos: a definição de transparência em si; o objeto de
estudo; os usuários ou os destinatários. Observaram que a avaliação da
transparência, analisando o conteúdo publicado em sítios eletrônicos públicos é
questão complexa. Verificaram que a falta de cultura da transparência na Espanha
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está atrasando, não só a aplicação da Lei, mas também a implantação de práticas
que garantam o direito dos cidadãos à informação como base para a participação
fundamentada.
Păcurar (2017) analisou comparativamente o desenvolvimento da governança
eletrônica de dois Estados-Membros da União Europeia, notadamente Romênia e
Bulgária, por meio dos seus quatro componentes: interação com autoridades
públicas, obtenção de informações, descarregamento de formulários e envio de
informações. Observou que um dos principais objetivos do governo eletrônico é
melhorar os serviços públicos, correlacionando as expectativas dos cidadãos com
uma GP transparente. Verificou, ainda, que nos quatro estágios da governança
eletrônica, os dois países obtiveram valores muito inferiores à média da União
Europeia, colocando-os entre as nações menos avançadas do bloco econômico, em
relação à utilização de serviços públicos eletrônicos.

No caso brasileiro, Thomé (2005) analisou, por meio de estudo comparativo de
casos, as rotinas dos sistemas de CI existentes nos 20 municípios mais populosos
do estado do Paraná, objetivando identificar os municípios da amostra selecionada
que dispunham de CI capazes de contribuir para a eficiência da utilização dos
recursos públicos, bem como para a salvaguarda destes, no contexto da GOP.
Observou que pequena parte dos municípios pesquisados possuía oficialmente
órgão de CI e que em sua maioria, não havia um responsável designado para
atuação na unidade. Observou, também, que na maioria dos municípios, o CI não
estava atuando como instrumento de auxílio à GP, tampouco, potencializando o
cumprimento da legislação. As conclusões do autor indicam que a existência de CI
estruturado na GP possibilita segurança nas informações para o gestor público,
auxílio na tomada de decisões, acompanhamento de indicadores, legalidade dos
atos públicos e aprimoramento de processos.

Ferreira, Gomes, Zani e Oliveira (2008) analisaram a situação, os problemas e a
gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social de Viçosa (SMAS) por meio de
estudo de caso. Observaram que algumas atividades e serviços prestados pelas
SMAS são duplamente desempenhados por meio de outras Secretarias Municipais.
Verificaram que a estrutura da SMAS era precária, carecendo de inúmeros
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equipamentos, além de não haver padronização de procedimentos. Averiguaram
que essa Secretaria tinha, ainda, dificuldade de controle e avaliação do desempenho
das pessoas, dos projetos e dos programas oferecidos. As conclusões dos autores
são de que a GP da SMAS necessitava ser reestruturada, em sua totalidade, por
estar repleta de vícios e falhas, além de possuir inúmeras deficiências. Ferreira et al.
(2008) verificaram, também, que a reestruturação é imprescindível para que os
resultados das ações tenham maior impacto sobre o cidadão, visando reduzir a
desigualdade e dar mais oportunidade a todos.

O Estudo 13, publicado pelo Public Sector Committee em conjunto com a
International Federation of Accountants (PSC/IFAC), foi analisado por Vieira (2010),
com o objetivo de confrontar as práticas sobre governança corporativa e gestão
pública nele elaboradas com as práticas de gestão adotadas pela administração
pública do município de São Caetano do Sul-SP, nos anos de 2008/2009. A
pesquisa ocorreu por meio de estudo de caso no município de São Caetano do SulSP que tinha destaque por abrigar em seu território duas grandes potências da
economia brasileira, a General Motors e a Petróleo do Brasil S/A. (PETROBRÁS). O
estudo foi desenvolvido pelo método da pesquisa de campo, com a coleta de dados,
mediante entrevista estruturada, com perguntas pré-formuladas. A autora observou
que

a

gestão

municipal

sul-são-caetanense

aplicava

efetivamente

as

recomendações de governança corporativa do Estudo 13, especialmente aquelas
relativas à fairness, compliance e stewardship, e que havia a necessidade de
melhoria da gestão nas questões atinentes à accountability e disclosure. A autora
inferiu descrença da população municipal em relação à administração pública. As
conclusões foram de que a AP do município de São Caetano do Sul-SP adota as
práticas de governança corporativa em sua gestão, dando a devida atenção ao
incentivo e uso dessas práticas.

Bizerra (2011) analisou relatórios de gestão do Poder Executivo municipal
(Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro) e verificou sua aderência aos princípios e
padrões de boas práticas de governança para o setor público, em especial quanto à
transparência e accountability na utilização dos recursos e resultados gerados pelas
políticas públicas. A pesquisa ocorreu por meio de estudo de caso único e acusou o
distanciamento entre o que hoje se pratica em termos de GOP para os relatórios de
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gestão das prefeituras, quanto à transparência e accountability, e o padrão
estabelecido pela literatura. As conclusões do autor são de que os relatórios
analisados precisam incorporar em seu conteúdo diversos aspectos que venham dar
mais transparência e possibilitar a accountability do governo, evidenciando a
necessidade de incorporação de valores e princípios de governança na AP.

Silva et al. (2011) analisaram as práticas de GOP adotadas nos Tribunais de Contas
dos Estados, sob a ótica do Estudo 13 do PSC/IFAC. A pesquisa ocorreu por meio
de estudo de caso desenvolvido no Tribunal de Contas do Estado do Ceará
(TCE/CE), mediante aplicação de um questionário aos secretários do órgão,
adaptado do checklist apresentado no Appendix1: Good Governance: A Checklist for
Governing Bodies do Estudo 13 do PSC/IFAC, a fim de verificar o nível de aderência
do TCE/CE aos princípios de governança no setor público segundo a ótica do
Estudo 13. Foi constatada a existência de procedimentos mínimos e satisfatórios de
cumprimento dos quesitos abordados em três dos quatro grupos (dimensões)
apresentados pelo Estudo 13: estruturas e processos organizacionais, controle e
relatórios externos. Foi observado que apesar de terem obtido como resultado geral
uma sinalização positiva, dentro de cada um desses grupos, existiram ressalvas que
deveriam ser vistas como oportunidades de melhoria para o órgão.

Em relação às recomendações não atendidas, Silva et al. (2011) salientaram o
grupo relativo às normas de conduta, o qual se apresentava como o único
dissonante da pesquisa. Segundo os autores, a ausência de um código de conduta,
assim como a falta de avaliação periódica pela sua aderência, evidenciava um baixo
nível de transparência interno da instituição para com seus servidores, pois não
deixava claro quais normas de comportamento eles deveriam seguir, bem como não
indicava quais seriam as consequências do seu não cumprimento. Os autores
concluíram que o grau de concordância em relação às recomendações sugeridas
pelo Estudo 13 do PSC/IFAC indicam que o TCE/CE atende de maneira satisfatória
aos procedimentos mínimos de governança no setor público, com ressalva para sua
organização interna, que permite adequações.

Faria, Dauad e Pereira, 2012 estudaram o processo de introdução da
profissionalização da gestão pública em uma instituição federal do ensino superior
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no sul do estado de Minas Gerais, como ferramenta de gestão para a melhoria da
qualidade do serviço público no país. A pesquisa ocorreu por meio de estudo de
caso

único.

Foi

observada

grande

resistência

às mudanças

em

alguns

departamentos didático-científicos e órgãos geridos por docentes que não possuem
formação e/ou capacitação na área de gestão. Além disso, foram detectados pouco
planejamento e a existência de uma estrutura extremamente hierarquizada, que tem
dificultado o processo de profissionalização e de democratização da gestão
universitária. Não obstante, foram observaram muitos avanços, tais como a
introdução da prática do planejamento, mesmo que ainda de maneira tímida, a
avaliação constante das atividades inerentes à área administrativa da Universidade,
a melhoria da gestão dos departamentos didático-científicos e de setores
estratégicos da Universidade com a contratação de mão de obra especializada, a
melhoria da circulação de informações que antes dificultavam a realização de
atividades e burocratizavam o sistema e a melhoria dos gastos públicos por meio de
uma gestão de recursos financeiros profissionalizada. Os autores concluíram que a
superação de práticas patrimonialistas e burocráticas na administração pública
somente será alcançada com a sua profissionalização, mediante adoção de práticas
gerenciais, tais como descentralização, autonomia administrativa, planejamento,
transparência/ accountability, gestão voltada para resultados, foco em missões,
metas e objetivos claros, treinamento e capacitação dos servidores.

Raquel e Bellen (2012) investigaram as diferentes explicações acerca da temática
da GOP, propondo um quadro de análise com as características que a permeiam, a
fim de contribuir para sua identificação e conceituação. O desenvolvimento da
pesquisa ocorreu por meio de estudo qualitativo, descritivo e analítico, no qual os
autores observaram vários atributos exclusivos da GOP: a coexistência de Estado,
mercado e sociedade civil; o papel do Estado enquanto ativador e coordenador de
redes e formas colaborativas de gestão, com a finalidade de coproduzir o bem
público; a existência de uma estrutura institucional baseada em formas colaborativas
de gestão e estratégias de cooperação; a existência de espaços deliberativos de
gestão; a eficiência administrativa; a operacionalização da gestão de políticas
públicas por meio de parcerias, redes, acordos, contratos de gestão e controle no
entorno do ciclo total da política pública. As conclusões dos autores foram a
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visualização das distintas narrativas da governança e os diferentes conceitos
utilizados para sua operacionalização.

Marcelli (2013) analisou as práticas de gestão da Polícia Federal do Brasil (PFB) e
as contrapôs às boas práticas de GOP recomendadas pelo IFAC no Study 13,
referentes a comportamento, estrutura, processos organizacionais, controle,
transparência e responsabilidade em prestar contas. O estudo ocorreu por meio de
coleta de dados, que foram confrontados com os padrões de boas práticas de
gestão desejados nas organizações públicas. A autora observou que diversas
práticas de gestão da PFB eram compatíveis com os padrões de boa governança
sugeridos pelo IFAC no Study 13, classificando tais situações em conformes,
problemáticas e ausentes. Em relação às práticas de comportamento, as conclusões
da autora foram de que, tanto liderança, quanto código de conduta (probidade e
propriedade, integridade, objetividade e honestidade e relacionamento) estavam em
conformidade. Quanto às estruturas e processos organizacionais, a autora concluiu
pela conformidade da responsabilidade estatutária, da responsabilidade pelo
dinheiro público, da comunicação com a sociedade e dos papéis e da
responsabilidade. Relativamente ao controle, concluiu que tanto auditoria interna,
como gestão de orçamento, financeira e treinamento de pessoal estavam em
conformidade, enquanto que gestão de risco e controle interno apresentavam
problemas. Marcelli concluiu, ainda, pela ausência de comitês de auditoria. No que
diz respeito aos relatórios externos, concluiu pela conformidade do uso das normas
contábeis apropriadas e da auditoria externa, e pela problemática do relatório anual
e das medidas de desempenho.

Gomes (2014) analisou a implantação do CI governamental das contas públicas e
sua influência nas áreas de Pessoal, Saúde e Educação, a partir da promulgação da
Lei de Responsabilidade Fiscal, nas contas públicas municipais. A pesquisa ocorreu
por meio de estudo de caso que tem como unidade de análise o CI da Prefeitura de
Brumadinho e o CI da Prefeitura de Ibirité, ambas localizadas no estado de Minas
Gerais, no período compreendido entre janeiro de 2001 e dezembro de 2012, e
como unidade de observação os trabalhos realizados pelos órgãos de CI. O autor
observou, com base nos questionários aplicados, que houve uma evolução no
controle das contas públicas do município de Brumadinho, no período estudado. Em
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relação ao município de Ibirité, observou, com base nos questionários aplicados,
importantes mudanças na evolução do planejamento das contas públicas. Gomes
concluiu que após a promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal e da
implantação do CI, ocorreu significativa melhora na gestão das contas públicas
municipais, com melhorias na elaboração e execução das peças de planejamento
(Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária
Anual - LOA), maior transparência e consistência das despesas públicas, maior
fiscalização nas despesas de pessoal, saúde e educação e melhora no processo de
gestão das contas pública e na Responsabilidade Fiscal e Social.

Analisando a elaboração dos planos estaduais de cultura nos estados do Acre e de
Santa Catarina, Mattia e Bellen (2014) objetivaram, por meio de estudo de caso,
verificar como se apresentaram os atributos de GOP nesses processos. Os autores
observaram os estados separadamente e discutiram os atributos da GOP, a partir
das informações encontradas durante a coleta de dados. Segundo as observações,
os atributos de GOP no processo de elaboração do plano estadual de cultura de
Santa Catarina apresentaram os seguintes resultados: foi considerado razoável em
relação às redes e outros espaços deliberativos de gestão; foi considerado razoável
e precário em relação ao estado com papel de ativador, coordenador e mediador do
processo de cooperação; foi considerado precário em relação à eficiência e eficácia
na perspectiva da responsividade e accountability; foi considerado entre bom e
razoável em relação aos elementos de coprodução do bem público.

Quanto ao estado do Acre, Mattia e Bellen (2014) obtiveram os seguintes resultados
nos atributos de GOP: foi considerado entre bom e razoável em relação às redes e
outros espaços deliberativos de gestão; foi considerado bom em relação ao Estado
com papel de ativador, coordenador e mediador do processo de cooperação; foi
considerado entre bom e razoável em relação à eficiência e eficácia na perspectiva
da responsividade e accountability; foi considerado bom em relação aos elementos
de coprodução do bem público. As conclusões dos autores são de que no estado do
Acre os atributos estiveram mais semelhantes ao que é encontrado na literatura a
respeito de GOP, enfatizando aspectos da dimensão política, enquanto que no
estado de Santa Catarina os atributos pouco retrataram a ênfase na dimensão
política.
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Para Silva e Sarreta (2015), a falta de governança do Estado brasileiro é decorrente,
principalmente, da corrupção existente no país, o que torna a máquina
governamental falha e ineficiente. A pesquisa exploratória realizada por esses
autores, bastante flexível, com abordagem qualitativa, assumiu a forma de estudo de
caso, objetivando explorar situações da vida real. Os autores observaram que o
fenômeno da corrupção se dá diante do comportamento inadequado de autoridades
públicas, que se desviam dos preceitos legais, a fim de servir a interesses
eminentemente particulares. Ao final, salientaram que o Brasil passa por uma crise
institucional sinalizada pela luta contra a corrupção, que tem desviado recursos
destinados ao atendimento das necessidades sociais.

Cavalcante & Camões (2017) analisaram as inovações em GP pelo governo federal
brasileiro, em comparação com as mudanças atuais nos paradigmas da GP, por
meio de um estudo exploratório. A partir de extensa discussão a respeito das
reformas administrativas, foi possível identificar um conjunto de mecanismos de
gestão, que vem guiando as inovações na GP nos dois últimos decênios. Segundo
os autores, esses instrumentos de gestão são: melhoria dos dispositivos de
transparência, governo aberto e prestação de contas; promoção do governo
eletrônico como estratégia de expansão, facilidade de acesso e participação cidadã
na GP; novas políticas públicas que incentivem um papel mais ativo dos cidadãos na
criação de capital político; redes e parcerias de atores estatais, sociais e empresas
privadas; expansão da tecnologia da informação para aumentar a qualidade e
eficiência na prestação de serviços públicos. Os autores observaram que o governo
brasileiro tem se ajustado ao processo de transformação na governança, seguindo
as tendências globais em GP. Observaram, ainda, que as inovações são baseadas
predominantemente em informações e tecnologia de comunicações e redes como
principal estratégia de desempenho para melhorar a qualidade e eficiência do
serviço público.

2.8 Síntese do referencial teórico

Entre as múltiplas funções que o CI desempenha está o suporte dado à GP, que
possibilita segurança nas informações para o gestor público, auxílio na tomada de
decisões, acompanhamento de indicadores, legalidade dos atos públicos e
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aprimoramento de processos. De modo geral, o CI frequentemente está indicando
caminhos para que a GP melhore e se aprimore. Dessa forma, o CI pode ser
considerado importante ferramenta estratégica da AP, pois proporciona a melhoria
da GP e, consequentemente, o aumento da qualidade da GOP. Os temas relativos a
GP, GOP e CI são muitos próximos e estão intimamente associados. Igualmente, o
monitoramento regular das atividades da AP, por meio do CI, pode prevenir e
identificar esporádicas falhas e deficiências, permitindo o efetivo cumprimento de
políticas, programas, metas, planos e projetos, de modo que os resultados
perseguidos possam ser alcançados, de fato, pelos entes públicos, com o
atendimento integral das necessidades sociais.
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3 Procedimentos Metodológicos

No capítulo anterior, foi apresentada a plataforma de sustentação teórica que dá
suporte à tese central desta dissertação de que o CI exerce função relevante na
melhoria da GP e da GOP.

Neste capítulo são apresentados o método, a abordagem e a técnica de pesquisa
que orientaram o desenvolvimento do estudo a partir do detalhamento dos
procedimentos metodológicos utilizados para investigar o problema de pesquisa
apresentado. No capítulo é esboçado o modelo empregado para averiguar o
problema de pesquisa, com a indicação das premissas do estudo. Também são
evidenciadas a forma de coleta dos dados, as variáveis analisadas, as unidades de
análise e observação, as limitações do estudo e as formas de contorná-las.

3.1 Delineamento e perspectiva da pesquisa

A pesquisa é definida por Gil (1999) como o processo formal e organizado de
aperfeiçoamento do método científico, que compreende, segundo Roesch (1999),
teoria e prática. De acordo com Gil (1999), o principal objetivo da pesquisa é
encontrar soluções para problemas assinalados, por meio da utilização de
procedimentos científicos. Para o autor, o conhecimento científico se distingue de
outras formas de conhecimento por ter como característica fundamental a sua
verificabilidade.

Prodanov e Freitas (2013) sugerem que podem existir diversos tipos de pesquisa,
possuidoras de procedimentos em comum e de características próprias.

A metodologia utilizada na presente investigação pode ser classificada como um
estudo de caso descritivo, qualitativo e aplicado. Tal escolha é suportada por autores
como José Filho (2008), Silva et al. (2011), Moraes et al. (2012), Peretti (2014), Silva
e Sarreta (2015), Henrique, Chagas, Guimarães e Leal Junior (2016) e Theodoro,
Nascimento e Heller (2016), que entendem que a aplicação da abordagem
qualitativa, tendo como estratégia de pesquisa o estudo de caso descritivo, ajuda a
entender as peculiaridades das ideias que envolvam GP, GOP e CI.
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Esta pesquisa, do ponto de vista de sua natureza, caracteriza-se como aplicada, pois
tem o escopo de produzir conhecimentos concretos e práticos, voltados para o
esclarecimento de problemas singulares (Prodanov & Freitas, 2013; Vergara, 2011).
Segundo Prodanov e Freitas (2013), nas pesquisas aplicadas é imprescindível definir
o tipo de estudo, a forma de abordagem do problema, a população, os sujeitos da
pesquisa, a técnica de coleta e a análise de dados.

Sob o ponto de vista de seus objetivos, esta pesquisa pode ser identificada como do
tipo descritiva. De acordo com Jung (2004), a pesquisa descritiva tem como propósito
a contemplação, a anotação e a avaliação dos fenômenos ou sistemas técnicos, sem
que haja interferência do pesquisador no mérito dos conteúdos. Nesse mesmo
sentido, Prodanov e Freitas (2013) indicam que o pesquisador somente identifica e
relata os acontecimentos constatados, sem manipulá-los. Esses autores sinalizam
que a coleta dos dados ocorre por meio de técnicas próprias, tais como a entrevista,
o formulário, o questionário, o teste e a observação. Para Jung (2004, p. 152), a
pesquisa descritiva pode ser compreendida como um estudo de caso, “onde após a
coleta de dados é realizada uma análise das relações entre as variáveis para uma
posterior determinação dos efeitos resultantes em uma empresa, sistema de
produção ou produto”.

Sob a perspectiva da forma de abordagem do problema, esta pesquisa pode ser
caracterizada como qualitativa, uma vez que o ambiente natural é a fonte direta para
a reunião dos dados e informações, no qual o fenômeno está inserido. E o
pesquisador é a peça fundamental no processo de coleta e análise de dados, não
sendo utilizados instrumentos estatísticos na investigação do problema objeto do
estudo (Martins & Theóphilo, 2009; Prodanov & Freitas, 2013; Richardson, 1999;
Zanella, 2009).

Sob o enfoque dos procedimentos, esta pesquisa pode ser identificada como um
estudo de caso. Yin (2010) preconiza que o estudo de caso é uma investigação
baseada na experiência, que apura um acontecimento hodierno com profundez e em
circunstâncias de vida real, notadamente quando as limitações entre o evento e a
situação não são nitidamente manifestas. E Jung (2004) propõe que o estudo de
caso é um procedimento de pesquisa que tem por objetivo a compreensão de “como”
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e “por que” funcionam as “coisas”. Para Roesch (1999), o estudo de caso é a técnica
de pesquisa que possibilita o estudo de acontecimentos em profundidade dentro de
sua conjuntura, sob diversas perspectivas, sendo tal método notadamente apropriado
ao exame de processos. Complementando o enfoque, ressalta-se o raciocínio de
Marconi & Lakatos (2010, p. 273), para quem “a metodologia qualitativa
tradicionalmente se identifica com o Estudo de Caso”.

3.2 Unidade de análise

Relativamente à coleta de dados, o primeiro passo foi a seleção do governo do
estado de Minas Gerais, que passou ao longo dos anos por um processo de
planejamento e de gestão estratégica baseado em resultados, em que se
estabeleceram objetivos, metas e indicadores de desempenhos, visando ao
monitoramento da eficácia, da eficiência, da efetividade e da prestação de contas
das políticas públicas estaduais. Essa escolha se fez mais relevante na medida em
que, no ano de 2016, foi publicada a Lei Estadual nº 22.257, que introduziu novo
marco legal sobre a Administração Pública Estadual (APE), a fim de possibilitar
maior responsividade em momentos de crise e garantir a proximidade com o
cidadão. Pela primeira vez, o governo do estado de Minas Gerais normatizou a
GOP, além de conferir maior visibilidade ao CI (Minas Gerais, 2016a).

O governo do estado de Minas Gerais também regulamentou, por meio do Decreto
Estadual nº 45.969/2012 (Minas Gerais, 2012b), o acesso à informação no âmbito do
Poder Executivo, em observância à Lei de Acesso à Informação - Lei Federal nº
12.527/2011 (Brasil, 2011b), que regulou o direito constitucional de acesso às
informações públicas dos cidadãos. Para publicação da norma, foi considerada a
necessidade de imediata adequação dos mecanismos internos às normas
autoaplicáveis da Lei de Acesso à Informação, bem como o direito que todo cidadão
tem de receber informações sobre a AP, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas
na Constituição da República e em legislação específica. Além disso, foi
considerado o estágio da política de informação e transparência no âmbito do Poder
Executivo do Estado de Minas Gerais, disciplinada em legislação no ordenamento
estadual e institucionalizada por instrumentos de acesso previstos, especificamente
pelo Decreto Estadual nº 45.743/2011 (Minas Gerais, 2011a). Esse Decreto instituiu
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a política de atendimento ao cidadão no âmbito da administração direta, das
autarquias e das fundações do Estado, com vistas à observância dos direitos do
cidadão de obter informação adequada sobre os serviços públicos e de manter-se
protegido contra práticas abusivas ou ilegais impostas no fornecimento desses
serviços. Foi criado o Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (eSIC), que permite a qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhar pedidos de
acesso à informação para órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual. O
objetivo do sistema foi facilitar o exercício do direito de acesso às informações
públicas, propiciando o controle social pelos cidadãos, de forma a conferir maior
transparência aos atos praticados pelo Poder Público Estadual.

Em função dos objetivos da pesquisa, buscou-se investigar no governo do estado de
Minas Gerais uma Secretaria de Estado que contasse com sistema de CI “atuante”,
mas que apresentasse problemas de ausência ou potencialidade de melhorias na
GOP. A unidade de análise escolhida para a pesquisa descrita neste estudo foi a
extinta SEDS, desmembrada no ano de 2016 em SESP e em SEAP. A referida
secretaria contava com um CI presente e atuante no dia a dia da organização,
embora, no seu âmbito, tenham sidos detectados diversos casos de ilegalidades,
fraudes, danos e prejuízos ao Erário, entre outras falhas na GOP. A escolha da
SEDS se justificou, também, porque, desde a sua criação, essa Secretaria de
Estado vinha desempenhando importante papel, com o desenvolvimento de ações
de prevenção à criminalidade, expansão, modernização e humanização do sistema
prisional, atendimento às medidas socioeducativas, bem como planejamento,
organização,

coordenação,

articulação,

avaliação

e

otimização

das

ações

operacionais do Sistema de Defesa Social, visando à promoção da segurança da
população. A partir da extinção da SEDS, a continuidade do estudo se deu com a
análise da SESP, então sucessora da antiga Secretaria de Estado nas questões
concernentes à política de atendimento às medidas socioeducativas e nas matérias
relativas às políticas estaduais de segurança pública. A escolha da SESP se efetivou
em razão de essa Secretaria de Estado ter abarcado todo o CI (antiga AuditoriaSetorial) da SEDS, incluindo know-how, recursos humanos e equipamentos. A
SESP, atualmente, conta com instâncias de governança e vem adotando políticas e
estratégias que inibam o cometimento de desvios financeiros e procedimentais. O CI
na SESP é exercido pela Unidade Setorial de Controle Interno (USCI-SESP), que
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compreende as funções de auditoria, transparência, integridade, correição e
responsabilização. O CI exercido na SESP mostrou-se bastante efetivo, ensejando a
oportunidade de investigação do seu papel na GP, bem como de seus reflexos na
GOP da Secretaria de Estado.

Outro critério utilizado para selecionar o caso a ser estudado foi o acesso aos dados
e às informações. Nesse sentido, pode-se dizer que a escolha da SEDS (e da
SESP) foi intencional e motivada pela possibilidade de acesso às informações,
questão considerada por Jordão (2009) como uma das maiores dificuldades para a
realização desse tipo de pesquisa.

O pesquisador solicitou ao Secretário de Estado de Segurança Pública de Minas
Gerais, por meio de documento formal (memorando), colaboração na realização do
estudo, de modo que fosse autorizada a utilização de dados e informações
constantes de processos administrativos punitivos instaurados no âmbito da extinta
SEDS. A referida autoridade proferiu despacho de próprio punho no documento
emitido pelo pesquisador, permitindo a execução do estudo.

3.3 Unidades de observação

Uma vez selecionado o caso estudado, procurou-se localizar procedimentos,
sistemas e pessoas que pudessem fornecer informações necessárias para
responder ao problema de pesquisa investigado.

No estudo procurou-se identificar processos administrativos punitivos instaurados no
âmbito da SEDS, com base em recomendações de auditoria, constantes de
relatórios ou notas técnicas fundamentadas, no qual o órgão de CI tenha observado
a ocorrência de inconformidades, irregularidades, ilegalidades, corrupção e fraude
praticadas por pessoas físicas ou jurídicas contra a APE, no curso de procedimentos
licitatórios ou durante a execução de contratos administrativos. Nesses processos
procurou-se investigar as características das inconformidades ou irregularidades
cometidas e seu grau de gravidade, além dos tipos de sanções administrativas
aplicadas às entidades privadas. Analisou-se em profundidade os autos dos
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processos que mais impactaram negativamente nas atividades da APE e causaram
prejuízos ao Erário e à sociedade como um todo, no total de oito procedimentos.

Para a realização da pesquisa, buscou-se, inicialmente, identificar nos registros
existentes (planilhas de informações) todos os processos administrativos punitivos
instaurados na esfera da SEDS, em desfavor de sociedades empresárias. Apurouse, por meio da análise de planilhas dos setores responsáveis pela formalização,
condução, acompanhamento e arquivamento dos procedimentos, que as primeiras
instaurações precederam o ano de 2007 (foram encontrados alguns registros de
abertura de processos no ano de 2006) e que as últimas ocorreram no ano de 2016,
em virtude do desmembramento da SEDS. Foi identificado nas planilhas de
informações, o quantitativo de 196 processos administrativos punitivos instaurados
na esfera da SEDS entre os anos de 2006 e 2016. A maior parte dos processos
antigos (anos de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010) já se encontrava arquivada, e em
diferentes locais, não sendo possível seu manuseio, visto que conduzidos por
diversas áreas da SEDS. Nesse caso, a coleta dos dados e informações se deu a
partir das planilhas de informações de setores responsáveis pela formalização,
condução, acompanhamento e arquivamento dos procedimentos, que passaram a
coordenar a gestão sobre esse tipo de expediente, a partir do ano de 2011. Nos
processos instaurados desde então foi possível analisar diretamente os autos,
confrontando seus dados e informações com as planilhas de informações existentes,
uma vez que tais procedimentos se encontravam arquivados em setor próprio. A
análise se deu em torno dos procedimentos que já se encontravam finalizados e
arquivados. Os procedimentos ainda em curso foram excluídos do estudo, por não
conterem todos os elementos necessários para a avaliação pretendida. Os
processos instaurados no âmbito da SESP e da SEAP, a partir do ano de 2017, não
foram objeto de análise do estudo, por se encontrarem em andamento quando da
realização da pesquisa.

Buscou-se, ainda, investigar o controle de efetividade das recomendações emitidas
pela antiga Auditoria-Setorial da SEDS e que hoje são realizados pelas Unidades
Setoriais de CI das secretarias correspondentes. As consultas ao sistema de gestão
informatizado do processo de auditoria da CGE, aqui denominado de Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo Estadual (SCIPEE), ocorreram após o
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desmembramento da SEDS. Dessa forma, o nome do órgão auditado no sistema
sofreu mudanças, passando por processo de atualização, sendo as recomendações
identificadas após a ocorrência do desmembramento da SEDS, com as siglas das
secretarias sucessoras: SESP e SEAP. Nas consultas realizadas não foram
identificadas quaisquer recomendações em relação ao Fundo Estadual de
Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes (FUNPREN) e ao Fundo
Penitenciário Estadual (FPE). Procurou-se identificar os status de todas as
recomendações inseridas no SCIPEE, após a análise da efetividade pelo CI da
SEDS, com a classificação das medidas (não avaliada - hipótese em que a
verificação de efetividade ainda não foi realizada; implementada de acordo com
documento de auditoria; implementada por meio de medidas alternativas;
implementada parcialmente, com justificativa; em implementação; não implementada
por ausência de providências; não implementada com medidas em curso;
excluída/não se aplica - hipótese que não mais se aplica à situação). De forma
complementar, procurou-se verificar os quantitativos e percentuais de incidência de
cada medida. Ao se iniciar a pesquisa no SCIPEE, por volta da metade do mês de
maio do ano de 2017, obteve-se o registro de 1.968 recomendações no sistema.
Posteriormente, ao longo da realização do estudo, foram observadas modificações
nos quantitativos dos registros, que passou a ter, no mês de janeiro de 2018, o total
de 1.997 recomendações inseridas no sistema da CGE.

Após coletar os dados e as informações registrados nos autos dos processos
administrativos punitivos da SEDS e no banco de dados da CGE, procurou-se
selecionar pessoas que pudessem disponibilizar informações fundamentais para que
o problema de investigação pudesse ser respondido. As unidades de observação
selecionadas foram compostas de servidores públicos estaduais efetivos, de cargos
em comissão e de empregado público, nos níveis estratégico, tático e operacional.
Em princípio, foram programadas 40 entrevistas, mas por incompatibilidade de
horários e compromissos previamente agendados, não foi possível a realização de
seis delas. Foram então realizadas 34 entrevistas para a coleta dos dados, que
compreenderam servidores públicos efetivos da SESP em cargos de provimento das
carreiras de analista executivo, de assistente executivo e de agente socioeducativo,
bem como de empregado público, ocupante do cargo de assessor administrativo,
além de servidores comissionados, de recrutamento amplo, com atribuições de
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direção, chefia e assessoramento, entre os quais se destacam assessores chefes e
assessores diversos, diretores, coordenador, superintendentes, subsecretários e
chefia de gabinete. O Secretário Adjunto de Segurança Pública e o Secretário de
Estado de Segurança Pública de Minas Gerais - autoridade máxima do órgão também foram entrevistados, tendo os referidos dirigentes presenciado o
desmembramento da SEDS e a criação da SESP. Além disso, foram ouvidos
servidores públicos da CGE e da Advocacia-Geral do Estado (AGE). A Tabela 1
mostra a distribuição dos entrevistados por categorias: níveis estratégico, tático e
operacional.

Tabela 1
Identificação dos entrevistados por categorias: cargo e/ou função - níveis
estratégico, tático e operacional

Nível Estratégico

Gabinete

Assessorias

Subsecretarias e
Coordenadoria

CGE/AGE

Nível Tático

Superintendências

Diretorias

Nível Operacional

CGE
Servidores Públicos
Efetivos e Empregado
Público

Secretário de Estado de Segurança Pública
Chefe de Gabinete
Secretário Adjunto de Segurança Pública
Assessora de Planejamento
Assessora de Comunicação Social
Assessor Jurídico-Chefe
Auditora Setorial de Controle Interno
Subsecretária de Prevenção à Criminalidade
Subsecretário de Atendimento Socioeducativo
Subsecretário de Integração de Segurança Pública
Coordenador de Planejamento, Gestão e Finanças
Assessor Chefe do Controle Interno da CGE
Subcontrolador de Governo Aberto da CGE
Coordenadora-Geral do NAJ-AGE
Superintendente de Gestão de Unidades de Prevenção à
Criminalidade e Parcerias
Superintendente de Integração da Política sobre Drogas
Superintendente de Recursos Humanos
Diretora de Implantação e Gestão de Unidades de Prevenção à
Criminalidade
Diretora de Ensino Integrado
Diretor de Sistemas de Informação
Diretora de Administração de Pessoal
Diretora de Gestão Estratégica de Pessoas
Diretor de Planejamento e Orçamento
Assessor Técnico e de Pesquisa e Desenvolvimento da CGE
Analista Executivo USCI-SESP
Assistente Executivo USCI-SESP
Agente Socioeducativo USCI-SESP
Analista Executivo AJU-SESP
Assessor Administrativo CPGF-SESP
Assessor USCI-SESP

Servidores
Comissionados de
Assessores AJU-SESP
Recrutamento Amplo,
com Atribuições de
Assessores CPGF-SESP
Assessoramento
AJU: Assessoria Jurídica; NAJ: Núcleo de Assessoramento Jurídico.
Fonte: elaboração própria.
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10
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O objetivo do agrupamento realizado na Tabela 1 foi verificar a complementaridade
e o contraste de percepções entre os servidores públicos do mesmo nível e, depois,
entre os servidores públicos dos diferentes níveis.

A seleção dos entrevistados ocorreu por tipicidade, ou seja, de acordo com a
disponibilidade e capacidade informativa de cada um.

3.4 Coleta de dados

As técnicas de coleta de dados e informações são definidas pelo pesquisador,
segundo o objetivo e as particularidades da pesquisa, podendo valer-se de variadas
técnicas para o desenvolvimento e a conclusão de seu estudo (Bertucci, 2013;
Martins & Theóphilo, 2009; Richardson, 1999). Segundo Prodanov e Freitas (2013),
a técnica de coleta de dados é a etapa da pesquisa que tem como fito o alcance de
informações da realidade. Relativamente ao estudo de caso, de acordo com Martins
e Theóphilo (2009), se a coleta de dados não for engendrada de maneira correta,
todo o trabalho de pesquisa poderá ser colocado em perigo, e tudo já realizado em
momento anterior tornar-se-á prejudicado. Destaca-se o ensinamento desses
últimos autores quanto ao trabalho de campo e estratégias para análise dos achados
de um estudo de caso:

Preferencialmente a coleta de dados para um Estudo de Caso deve se basear
em diversas fontes de evidências. As evidências e a coleta de dados podem
ser obtidas através de diversas técnicas apresentadas logo a seguir neste
Capítulo: Observação, Observação Participante, Entrevista, Focus Group,
Análise de Conteúdo, Questionário e Escalas Sociais e de Atitudes, Pesquisa
Documental e Registros em Arquivos, Pesquisa Etnográfica e Análise do
Discurso, permitindo-se combinações de técnicas. Confiar em apenas uma
técnica de coleta de dados para construção de um Estudo de Caso não é
recomendado, salvo casos extraordinários, onde o pesquisador obtém
elementos suficientes para demonstrar suas proposições (teses), responder
às questões orientadoras do estudo e mostrar resultados que possam
surpreender. Naturalmente o uso de diversas técnicas de coleta de dados e
evidências impõe a necessidade de mais tempo para o trabalho de campo,
fato que deve ser avaliado quando do planejamento do estudo. O processo de
coleta para um Estudo de Caso é mais complexo e trabalhoso do que os
utilizados em outras estratégias de pesquisa. O pesquisador de um Estudo de
Caso deve ser versátil e ao mesmo tempo atentar a certos procedimentos
formais para garantir o controle de qualidade durante o processo de coleta,
evitando contaminações e conclusões apressadas. Nesta fase de execução o

88

plano para coleta dos dados se mostrará fundamental, podendo comprometer
o trabalho de campo e análises, ou possibilitar a condução de um
levantamento de dados consequente e fértil para as conclusões do estudo. O
planejamento é indispensável, já que orientará o trabalho de campo do estudo
e análises dos dados e evidências levantadas (Martins e Theóphilo, 2009, p.
68).
A instrumentalização deste estudo de caso efetuou-se por meio de pesquisas
bibliográfica e documental, complementadas por entrevistas.

A pesquisa bibliográfica é uma síntese dos principais estudos já elaborados sobre
determinado assunto, aptos a fornecer dados atuais e significativos, indispensáveis
para o processo de investigação, compreendendo materiais editados, tais como
livros, revistas, jornais e publicações diversas, incluindo as das redes eletrônicas
(Alyrio, 2009; Gil, 1999; Marconi & Lakatos, 2010; Martins & Theóphilo, 2009;
Vergara, 2011).

A pesquisa documental apresenta semelhanças com a pesquisa bibliográfica,
entretanto, não investiga material publicado, como, por exemplo, arquivos públicos e
particulares, correspondências, memorandos, ofícios, relatórios, sistemas de
armazenagem por meios eletrônicos em geral, entre outros expedientes (Martins &
Theóphilo, 2009; Vergara; 2011). Martins e Theóphilo (2009) indicam que um estudo
pode se desenvolver tão-somente com o uso de pesquisa documental:

Um estudo pode ser desenvolvido com emprego exclusivo de pesquisa
documental. Conforme o desenvolvimento de uma investigação, a pesquisa
documental poderá ser uma fonte de dados e informações auxiliar,
subsidiando o melhor entendimento de achados e também corroborando
evidências coletadas por outros instrumentos e outras fontes, possibilitando a
confiabilidade de achados através de triangulações de dados e de resultados.
Buscas sistemáticas por documentos relevantes são importantes em diversos
planejamentos para coleta de informações, dados e evidências.
Um dos grandes desafios da prática da pesquisa documental é o grau de
confiança sobre a veracidade dos documentos, fato que poderá ser atenuado,
quando possível, através de análises cruzadas e triangulações com
resultados de outras fontes (Martins & Theóphilo, 2009, p. 88).
Segundo Bertucci (2013), na pesquisa documental existem dois tipos de fontes: as
primárias e as secundárias. Para a autora, as fontes primárias são compostas de
documentos não tratados, que não se tornaram públicos e cuja circulação é interna e
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restrita. Em relação às fontes secundárias, Bertucci ensina que nelas estão incluídos
os documentos que, de alguma maneira, já foram disponibilizados para o público,
não importando sua dimensão.

A entrevista é uma técnica de pesquisa utilizada para coletar dados, informações e
evidências, que deve ser realizada entre duas pessoas, no mínimo, com o propósito
de se conhecer o ponto de vista do entrevistado em relação a determinadas
situações, questões ou assuntos (Bertucci, 2013; Marconi & Lakatos, 2010; Martins &
Theóphilo, 2009; Richardson, 1999). Para Martins e Theóphilo (2009), uma entrevista
é capaz de proporcionar fundamentos para comprovar evidências reunidas por outras
fontes, permitindo triangulações e, por conseguinte, melhoria do grau de confiança
do estudo. De acordo com Bertucci (2013), a entrevista é um dos mais proveitosos
mecanismos de coleta de dados na área das ciências sociais aplicadas e pode ser
estruturada ou padronizada e semiestruturada ou despadronizada:

As entrevistas podem ser estruturadas ou padronizadas, quando o
pesquisador segue um rígido roteiro de questões previamente estabelecidas,
geralmente aplicadas a um número maior de pessoas, visando possibilitar a
comparação entre as respostas obtidas. O roteiro pode conter perguntas
abertas ou fechadas, mas quando são fechadas, esse instrumento quase se
confunde com o questionário.
Elas podem ser também semiestruturadas ou despadronizadas, quando é
desenvolvido um roteiro de entrevistas básico. Entretanto, o pesquisador tem
flexibilidade para introduzir, alterar ou eliminar questões, de acordo com as
necessidades da pesquisa, identificadas ao longo da entrevista (Bertucci,
2013, p. 63).
As técnicas de coleta de dados e informações desta pesquisa se deram por meio de
documentos, banco de dados e entrevistas. Na primeira etapa, foram colhidos dados
e informações constantes dos processos administrativos punitivos da SEDS, bem
como do banco de dados da CGE, necessários para a realização da investigação.

Na segunda etapa foram realizadas entrevistas com os servidores públicos
selecionados, por possuírem informações sobre o fenômeno que se deseja
conhecer. Formulou-se perguntas aos entrevistados, com linguagem clara,
acessível, objetiva e direta, baseadas em um roteiro semiestruturado, conforme
ensinamento de Bertucci (2013), fundamentado em variáveis extraídas da literatura,
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visando à obtenção de informações necessárias, a respeito do problema de
investigação.

Todavia, antes da realização das entrevistas, foi executado um pré-teste do roteiro
com um servidor público efetivo estadual, com o intento de averiguar se alguma das
perguntas era

incompreensível,

proporcionava

mal-estar

ou

precisava

ser

melhorada. Após a realização do pré-teste, foram corrigidos alguns equívocos,
sendo o texto de determinadas questões reestruturado.

O roteiro de entrevistas é composto do total de 37 perguntas baseadas na literatura,
sendo agrupado em quatro categorias de análise. A primeira categoria de análise
refere-se à GP. A segunda é relativa à GOP. A terceira é referente ao CI. E a quarta
correlaciona as três primeiras categorias, em virtude da forte ligação entre as
variáveis analisadas. O roteiro de entrevistas tem o objetivo de obter dados e
informações e compreender os pontos de vista e as experiências das pessoas
selecionadas. O roteiro de entrevistas foi importante para orientar as discussões,
tendo auxiliado na compreensão dos resultados. Durante o processo, tomou-se a
liberdade de excluir perguntas nas quais os respondentes não tinham condições de
esclarecer sobre determinado aspecto, tendo sido acrescidas algumas outras que
não constavam originalmente do roteiro, mas que serviram para melhorar o
entendimento do problema examinado. O roteiro de entrevistas encontra-se no
Apêndice desta dissertação.

Todas as 34 entrevistas foram gravadas, sendo tal situação devidamente informada
aos respondentes da Tabela 1, que aquiesceram em sua totalidade. Posteriormente,
as entrevistas foram transcritas e tabuladas. As entrevistas foram realizadas entre os
meses de novembro de 2017 e janeiro de 2018, com duração média de 42 minutos e
11 segundos, totalizando 23 horas, 54 minutos e 27 segundos de gravação. Os
servidores públicos entrevistados foram agrupados em três níveis de planejamento
(estratégico, tático e operacional), de acordo com a estrutura orgânica da SESP. De
modo geral, as entrevistas com as pessoas do nível estratégico tiveram duração
maior de tempo, sendo observado que os respondentes possuem mais
potencialidade informativa e capacidade em trazer informações relevantes. As
pessoas do nível tático não detêm tanta informação, faltando-lhes o domínio dos
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conhecimentos necessários à plena realização das atividades. As pessoas do nível
operacional possuem nível técnico e estão ligadas à execução das tarefas e
acompanhamento das rotinas da organização. Todos os entrevistados, à exceção de
um, possuem nível superior de graduação e têm certa vivência na área de GP.

Para ampliar a confiabilidade interna deste estudo, buscou-se juntar dados e
informações coletadas em outras fontes de evidência, por meio de um processo de
triangulação (Martins & Theóphilo, 2009). A utilização da triangulação de dados é
recomendada por Jordão e Souza (2013) como forma de confrontar as informações
provenientes de uma fonte com as de outras, no sentido de confirmá-las e validá-las
ou então de refutá-las. Dessa forma, sempre que viável, os dados e informações
oriundos de uma fonte foram contrapostos com outras, a fim de atestá-las. A
triangulação de dados e informações se deu por meio da análise dos processos
administrativos punitivos da SEDS, do sistema da CGE, das entrevistas formais
realizadas com os servidores públicos estaduais, de contatos posteriores às
entrevistas, para complementação de dados e informações e esclarecimento de
dúvidas, e de conversas informais, também realizadas com servidores públicos da
SESP, CGE e AGE.

3.5 Técnica de análise dos dados

Os dados e informações coletados nos processos administrativos punitivos da SEDS
foram preservados, a fim de garantir o anonimato, a privacidade e a
confidencialidade, sendo omitidos os nomes das pessoas físicas ou jurídicas que
foram responsabilizadas por desvios de condutas, bem como o número atribuído a
cada procedimento e seu ano de instauração. Foram identificadas as irregularidades
praticadas, as medidas administrativas propostas e as penalidades administrativas
aplicadas.

De igual forma sucedeu-se em relação ao banco de dados da CGE-SCIPEE. Nesse
caso, foram preservados os números dos processos e dos relatórios de auditoria, as
datas limites de implementação das medidas e o inteiro teor das recomendações
emitidas.

Foram

identificados

os

órgãos/entidades

auditadas

e

seus

correspondentes códigos, os status das recomendações após a análise da
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efetividade pelo auditor setorial e os respectivos quantitativos e percentuais de
incidência.

Em relação às entrevistas, foram preservados os nomes dos respondentes, tendo
sido identificados apenas os cargos ou funções exercidas por cada um. As
informações extraídas das entrevistas foram mantidas na sua integridade,
preservando-se, ainda, todos os termos e expressões empregados pelos
entrevistados quando de seus respectivos registros. Na realização das entrevistas,
buscou-se guardar um clima de amistosidade e respeito, conforme ditames de
Martins e Theóphilo (2009), ao mesmo tempo em que se procedia à inquisição
necessária à realização da pesquisa. A qualidade das repostas foi avaliada segundo
as características apresentadas por Marconi e Lakatos (2010), mostrando-se
plenamente adequadas. Nesse sentido, as expectativas do pesquisador foram
atendidas, mantendo-se válidas as entrevistas, que puderam ser comparadas com
outras fontes. As entrevistas mostraram-se, também, relevantes em relação aos
objetivos da pesquisa, específicas e claras, no que se refere a dados, datas, nomes,
lugares, quantidades, valores e prazos, profundas, no tocante aos sentimentos,
pensamentos e lembranças de cada entrevistado e, ainda, extensas quanto à
amplitude das respostas.

Para a análise de dados, revezou-se, ao longo do processo de investigação, indução
e dedução (Gil, 1999; Richardson, 1999), com predominância do segundo método
sobre o primeiro, considerando-se que a base e o fundamento da análise
consistiram em premissas teóricas e em resultados práticos de estudos
antecedentes, com o objetivo de proporcionar maior conhecimento quanto ao
problema investigado, bem como averiguar o posicionamento dos achados do
estudo com as teorias de base. No método indutivo parte-se de observações
particulares constatadas para se chegar a proposições gerais (Richardson, 1999), ao
passo que no método dedutivo parte-se do geral, ou seja, de princípios reconhecidos
como verdadeiros e inquestionáveis para se chegar a conclusões particulares (Gil,
1999).

A análise dos dados e informações se deu a partir da utilização de análise qualitativa
de conteúdo, que consiste em um conjunto de técnicas de análise das
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comunicações utilizadas para investigar variadas fontes de conteúdo, tanto verbais,
como não verbais (Silva & Fossá, 2013). Segundo Martins e Theóphilo (2009), a
análise de conteúdo é uma técnica de levantamento de dados e informações que
adquire força e valor por meio do apoio de um referencial teórico para a construção
das categorias de análise. Na pesquisa, a análise de conteúdo foi usada para
facilitar o entendimento do papel do CI na GOP, a partir da análise das fontes de
dados e informações consultadas e dos depoimentos das pessoas entrevistadas.

3.6 Premissas de pesquisa

As premissas que orientaram a investigação empírica foram:

a) Os fatores influenciadores e mediadores do CI colaboraram para o aumento
da efetividade da GOP;
b) o CI exerce papel fundamental para o fortalecimento e a efetivação da GOP e
da GP no governo do estado de Minas Gerais;
c) a experiência da SEDS serve como base para a proposição de um modelo de
CI que colabore para acompanhar e controlar os processos de contratação,
execução e fiscalização de contratos com o setor público, promovendo o
fortalecimento e a efetivação da GOP no governo do estado de Minas Gerais.

Essas premissas serão testadas e verificadas empiricamente na discussão dos
resultados da pesquisa.

3.7 Proposição de um modelo de controle interno que colabore para o
fortalecimento e a efetivação da governança pública do governo do
estado de Minas Gerais

A proposição de um modelo de CI que colabore para a efetividade da GOP do
governo do estado de Minas Gerais será tratada, detalhadamente, no capítulo 4.

O modelo específico de CI proposto tem como essência a criação de critérios
objetivos de aplicação de penalidades nos futuros processos administrativos
sancionadores da SESP, com base na experiência adquirida na antiga SEDS.
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O principal objetivo do modelo específico de CI é a elaboração de regulamentação
para a criação de critérios objetivos de aplicação de penalidades nos futuros
processos administrativos sancionadores da SESP. Para tanto, foram localizados
dados e informações em procedimentos arquivados e, ainda em andamento, da
antiga SEDS, que foram distribuídos para a SESP e para a SEAP, de acordo com as
competências de cada Secretaria de Estado, necessários para a formulação dos
parâmetros atinentes ao grau de gravidade das irregularidades cometidas.

Foram catalogados e tabulados todos os dados referentes às irregularidades
cometidas pelas empresas contratadas pela SEDS, quando da execução de
contratos administrativos. O mesmo procedimento foi adotado em relação às
irregularidades praticadas pelos licitantes no curso dos processos licitatórios. Foram,
ainda, identificados o grau de gravidade das irregularidades (leves, médias, graves e
gravíssimas), por meio de colaboração das áreas técnicas competentes da SESP e
parametrização. No curso desse procedimento, optou-se por utilizar apenas os
dados dos contratos de prestação de serviço de fornecimento de alimentação para
as unidades prisionais e socioeducativas. Ao final do processo, foram criados os
critérios objetivos de aplicação de penalidades nos futuros processos administrativos
sancionadores da SESP, decorrentes dos contratos de alimentação, com a
identificação das infrações administrativas, as categorias de gravidade e as
respectivas pontuações, incluindo o método de cômputo dos pontos, e as medidas
administrativas a serem adotadas. O modelo específico de CI proposto foi
denominado Código de Infrações e Sanções da SESP - Fornecimento de
Alimentação e terá como Secretaria de Estado piloto a SESP.

A justificativa para criação do modelo específico de CI para acompanhar e controlar
os processos de contratação, execução e fiscalização de contratos com o setor
público ocorreu em virtude de o governo do estado de Minas Gerais não possuir
critérios objetivos de aplicação de penalidades nos processos administrativos
sancionadores, mas já haver acentuado sua necessidade em documentos internos.
Torna-se, portanto, necessária a normatização específica da matéria, visando a uma
uniformização, isonomia e transparência dos procedimentos atinentes ao controle da
contratação, execução e fiscalização das atividades, relativas às compras,
prestações de serviços e obras, para dar mais lisura, equidade no tratamento e
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justiça ao sistema. Nesse sentido, espera-se que a criação do modelo específico de
CI possa colaborar para que o estado de Minas Gerais e suas Secretarias de Estado
tenham boa gestão e boa governança.

De maneira particular e como parâmetro para elaboração de regulamentação para
criação de critérios objetivos de aplicação de penalidades nos futuros processos
administrativos sancionadores da SESP, foi utilizada, de forma análoga, a
sistemática existente no art. 261 do Código de Trânsito Brasileiro - Lei Federal nº
9.503/1997 (Brasil, 1997). Esta prevê a imposição da penalidade de suspensão do
direito de dirigir sempre que o infrator atingir a contagem de 20 pontos no período de
12 meses, conforme a pontuação prevista no art. 259 do normativo. Assim, sempre
que o licitante/contratado atingir a pontuação estabelecida no Código de Infrações e
Sanções da SESP - Fornecimento de Alimentação -, ficaria este suspenso de
participar de licitação e impedido de contratar com a Administração. Acentua-se que
as demais medidas previstas na Lei Federal nº 8.666/1993 (Brasil, 1993) para
aplicação das penalidades administrativas foram mantidas em sua integralidade, não
sendo objeto desta pesquisa.

3.8 Limitações de pesquisa e formas de contorná-las

Cabe ressaltar algumas limitações da pesquisa relativas à seleção de um caso
único, indicando que os resultados podem ser considerados representativos para
essa organização e, nesse contexto, dificultando generalizações indiscriminadas.
Não obstante, o que se pretende generalizar são as contribuições à teoria e não os
achados em si. Ainda assim, como forma de contornar as referidas limitações e
aumentar a credibilidade e confiabilidade das interpretações dos resultados,
realizou-se um processo de triangulação com informações advindas de documentos,
sistema, conversas formais e informais e observação direta (não participante).
Sempre que possível, as informações advindas de uma fonte eram confrontadas
com as de outras para confirmá-las ou refutá-las (validade interna). Finalmente,
buscou-se confrontar os resultados obtidos com os principais resultados teóricos e
empíricos anteriores (validade externa), visando confirmar, complementar ou
contradizer os mesmos e colaborar para a geração de novos conhecimentos sobre o
tema. Nesse sentido, foram seguidos os procedimentos sugeridos por Eisenhardt
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(1989) e George & Bennett (2005) para a análise dos dados, de forma que a
pesquisa tenha incluído os níveis possíveis de análise, proporcionando informação
relevante e consistente, teoricamente fundamentada e que esteja dentro do contexto
do estudo.
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4 Apresentação e Análise dos Resultados

Neste capítulo apresentam-se as informações coletadas por meio das entrevistas
realizadas com os servidores de níveis estratégico, tático e operacional lotados na
SESP, na CGE e na AGE, bem como as extraídas de dados e informações contidos
em planilhas e nos autos dos processos administrativos punitivos da SEDS,
instaurados entre os anos de 2006 e 2016, por meio de recomendações de auditoria,
constantes de relatórios ou notas técnicas, emitidos pelo órgão de CI central ou
setorial, no qual foram observadas práticas de inconformidades, irregularidades,
ilegalidades, corrupção e fraude, por pessoas físicas ou jurídicas contra a APE, no
curso de procedimentos licitatórios ou durante a execução de contratos
administrativos. Além disso, também se apresenta a análise do controle de
efetividade das recomendações emitidas pela Auditoria Setorial da SEDS, por meio
da identificação de seus status, a partir das consultas realizadas ao Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo Estadual (SCIPEE).

Procurou-se alinhar os resultados obtidos aos objetivos específicos, como forma de
condução da análise. Essa técnica busca elucidar a compreensão dos resultados
com o contexto proposto no início da pesquisa.

4.1 Breve apresentação da SEDS/SESP

A antiga SEDS tinha por finalidade planejar, organizar, coordenar, articular, avaliar e
otimizar as ações operacionais do Sistema de Defesa Social, visando à promoção
da segurança da população, competindo-lhe, de acordo com o Decreto Estadual nº
46.647/2014 (posteriormente revogado pelo Decreto Estadual nº 47.088/2016 Minas Gerais, 2016d): coordenar as políticas estaduais de segurança pública,
elaborando-as e executando-as em conjunto com a Polícia Militar do Estado de
Minas Gerais, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de Minas Gerais e entidades da sociedade civil organizada;
elaborar, coordenar e gerir a política prisional, por meio da custódia dos indivíduos
privados de liberdade, promovendo condições efetivas para sua reintegração social,
mediante gestão direta e mecanismos de cogestão; elaborar, coordenar e gerir a
política de atendimento às medidas socioeducativas, visando proporcionar ao
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adolescente em conflito com a lei meios efetivos para sua ressocialização; elaborar,
executar e coordenar a seleção, a formação e a capacitação do corpo funcional das
unidades prisionais e socioeducativas; elaborar, implementar e avaliar políticas de
prevenção social à criminalidade, articulando ações com a sociedade civil e o poder
público; articular e coordenar as ações de integração dos órgãos de defesa social,
em especial no âmbito da gestão da informação e do planejamento operacional;
articular e coordenar as políticas de ensino, correição e qualidade da atuação dos
órgãos de defesa social; articular, coordenar e consolidar as informações de
inteligência no Sistema de Defesa Social; elaborar e propor as políticas estaduais
sobre drogas, bem como as ações necessárias à sua implantação; planejar,
desenvolver, implantar e coordenar projetos, programas e ações de prevenção do
uso de substâncias e produtos psicoativos, em articulação com a Secretaria de
Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social; credenciar organizações públicas,
privadas e não governamentais para a composição das redes locais e setoriais de
políticas sobre drogas; e exercer atividades correlatas (Minas Gerais, 2014).

No ano de 2016, com a publicação da Lei Estadual nº 22.257/2016 (Minas Gerais,
2016a), que trata da reforma administrativa do governo do estado de Minas Gerais e
altera a estrutura orgânica da administração pública do Poder Executivo Estadual, a
antiga SEDS deixou de existir, sendo criadas em seu lugar a SESP e a SEAP. Essas
duas novas Secretarias de Estado passaram a compreender as competências
anteriormente atribuídas à SEDS, conforme estabelecido no art. 125 da Lei Estadual
nº 22.257/2016. Dessa forma, a SEDS foi sucedida pelo estado de Minas Gerais nos
contratos e convênios celebrados e nos demais direitos e obrigações, por intermédio
da SESP, naquilo que se refere às políticas estaduais de segurança pública, por
intermédio da SESP e da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento
Social (SEDESE), naqueles relativos à política de atendimento às medidas
socioeducativas, e por intermédio da SEAP, naqueles referentes à política prisional.

A SESP tem como competência elaborar, planejar, deliberar, organizar, coordenar,
executar e gerir: as políticas estaduais de segurança pública, para garantir a
efetividade das ações operacionais, conjugando estratégias de prevenção e
repressão qualificada à criminalidade e à violência, com vistas à promoção da
segurança da população; as atividades de inteligência de segurança pública no
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âmbito do Estado, zelando pela salvaguarda e pelo sigilo da informação, a fim de
evitar o acesso de pessoas ou órgãos não autorizados; as ações de prevenção à
tortura e a outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes no
Estado; a política de atendimento às medidas socioeducativas de semiliberdade e
internação. A estrutura orgânica e as competências das unidades administrativas da
SESP estão previstas no Decreto Estadual nº 47.088/2016 (Minas Gerais, 2016d).

4.2 Análise inicial do caso

Neste tópico são apresentados os resultados do estudo de caso, oriundos da análise
dos dados e informações obtidos a partir da aplicação de um roteiro semiestruturado
de entrevistas, da pesquisa documental e da análise de sistema e processos da
organização.

A percepção dos servidores públicos entrevistados, em relação às ideias que
envolvem a GP, GOP e CI, foi idêntica em alguns aspectos, semelhante em outros e
bem diferente em outros, ainda. Nesse sentido, as informações coletadas ao longo
do processo foram agrupadas por similitude, complementaridade ou contrariedade,
visando proporcionar melhor entendimento do fenômeno em análise.

4.2.1 Mudanças na forma de exercício da gestão pública no Brasil

Na investigação empírica foi possível verificar que a maioria dos respondentes
identificou a ocorrência de algum tipo de mudança ou de tentativa de mudança na
forma de exercício da GP, seja em nível nacional ou estadual. As respostas não
identificaram, especificamente, em que níveis tais mudanças têm acontecido, tendo
sido mais abrangentes. Autores como Bizerra (2011) já haviam chamado a atenção
para a promoção de mudanças na GP brasileira em busca de resultados.

Ainda que pese todos os servidores públicos entrevistados possuírem certa vivência
na área pública, verificou-se que apenas alguns deles não perceberam qualquer tipo
de mudança no âmbito da GP, seja pelo fato de não conhecerem as nuanças que
envolvem esse universo em termos gerenciais ou por não se encontrarem
totalmente inseridos no contexto da organização investigada. Os resultados revelam
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um hiato entre as percepções dos respondentes de nível estratégico e de nível
operacional que oferecem complementaridade de entendimentos sobre a realidade
pesquisada, havendo falta de propriedade de conhecimento de vários respondentes
do nível tático. Destes, apenas alguns possuíam percepção mais profunda do
problema em tela. Diante disso, foram destacadas somente as respostas que
efetivamente contribuem para o objeto de investigação do estudo.

As respostas seguintes referem-se aos aspectos positivos das mudanças na forma
de exercício da GP, nos últimos anos, e que foram percebidos por um expressivo
grupo de entrevistados. Destaca-se a ressalva apresentada pelo servidor público da
CGE de que ainda existe certa resistência em vários níveis políticos e burocráticos
para avanços mais promissores da GP. Entre essas respostas, a percepção
predominante dos respondentes de nível estratégico foi de que houve uma evolução
da GP no Brasil, especialmente a partir do final da década de 1990, sendo essa uma
questão que vem ganhando especial relevo nos últimos anos, em virtude do atual
cenário econômico e político brasileiro. Esses respondentes informaram que:

Nos últimos 20 anos, nós tivemos uma tendência de melhoria das
investigações realizadas no Brasil, sendo que a legislação está ficando cada
vez mais especializada. Observa-se um cenário em que há uma busca para
combater o crime organizado, especialmente depois do advento da Lei
12.850, que promoveu uma maior envergadura ao tema, em relação ao que
havia sido previsto na Lei 9.034. Soma-se a isso as práticas de delação
premiada, infiltração e outros elementos que promoveram uma mudança
maior no cenário da investigação e na segurança pública. Nesse sentido, eu
acho que o controle e fiscalização estão mais transparentes, particularmente
porque a sociedade está mais “antenada”, buscando mais seus direitos e
cumprindo mais seus deveres. Isso tudo promoveu um ambiente muito
saudável e imagino que lá na frente vamos ter um resultado muito melhor de
tudo isso (Secretário de Estado de Segurança Pública).
Sim! Como eu já estou no serviço público há 27 anos, nos últimos anos, para
ser exato nos últimos 10 anos, a gente nota uma mudança significativa, onde
se tem uma preocupação com planejamento, planos de ação,
estabelecimento de metas e um acompanhamento dessas metas. No início,
isso não era tão cobrado, todo gestor tinha seu planejamento, mas ficava tudo
centralizado, não era macro, e nos últimos 10 anos a gente nota que houve
essa preocupação, teve um planejamento e passadas essas diretrizes, um
acompanhamento periódico disso, se os resultados estavam sendo
alcançados ou não (Secretário Adjunto de Segurança Pública).
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Olha, eu consigo perceber muita mudança. Para minha ótica de Procurador
de Estado, ela tomou uma preocupação maior de seu exercício conformado
com a lei. Acho que essa preocupação do gestor, ela aumentou. Antes se
fazia muita coisa com base no bom senso, com base na pressa, com base
nesse interesse meramente político. Hoje, esse interesse político, esse
interesse coletivo, ele é atendido pós-conformação com ordenamento jurídico.
Esse foi o grande avanço que eu vejo na administração pública, controlando
política pública. Cada ano há uma preocupação maior da viabilização da
política pública, conforme os ditames da lei (Assessor Jurídico-Chefe).
Na verdade, eu percebo uma mudança na gestão pública, já há alguns 10
anos, bons tempos com a nova gestão pública, mais voltada a resultados
(Auditora Setorial Chefe).
Sem dúvida! Você percebe até em função de todos os fatos que vêm
ocorrendo. Há um aumento da atividade de controle por parte dos órgãos de
controle, seja externo, seja interno. A sociedade hoje requer
acompanhamento mais de perto e, necessariamente, você percebe que a
gestão pública está tendo que ser um pouco mais profissionalizada. Claro que
isso não é fácil, porque a gente tem toda uma gestão, uma tradição
patrimonialista, e isso desde a época do Império, e isso não se quebra da
noite para o dia. Os órgãos ainda têm muita gestão patrimonialista, onde o
gestor diz: eu sou dono do órgão, eu faço do jeito que eu quero. Mas a gente
percebe, sim, algumas mudanças, algumas evoluções, principalmente da
nossa área, da área de controle. A gente trabalha hoje de forma bem mais
assertiva, usando ferramentas tecnológicas mais assertivas, fazendo com que
você faça trabalhos bem mais assertivos e, necessariamente, o gestor que é
esperto vai perceber a necessidade de se adaptar a esses novos mecanismos
(Assessor Chefe do Controle Interno da CGE).
Eu diria que sim, tem havido mudanças, no entanto, mudanças nem sempre
positivas ou, digo de outra forma, um processo um pouco paradoxal. Ao
mesmo tempo que nós temos tido uma preocupação com novos instrumentos
de gestão, novas dimensões têm sido trazidas para a gestão pública. A gente
percebe movimentos de melhoria de controles internos, de governança, de
transparência pública, mas isso tem sido trazido muito pelos próprios órgãos
de controle, por instâncias de fora, muitas vezes. Então eu diria que no âmbito
da gestão os avanços não têm sido tão promissores assim. Na minha visão,
os gestores atuam numa cartilha antiga e alguns movimentos que tivemos no
Brasil, a partir da década de 90, com a administração pública gerencial, isso
não vingou muito e, mesmo aqueles aspectos mais positivos desse
movimento de eficiência, alcance de objetivos, resultados, eu particularmente
não percebo que isso tenha realmente sido adotado pela gestão pública no
Brasil, de forma disseminada, de forma ampla. A gente tem uma experiência
aqui ou outra ali de tentativas, e sempre tem um retorno para um modelo mais
tradicional. Então esses instrumentos que foram criados como avaliação de
desempenho de servidor, busca de metas e resultados, isso na minha
opinião, claro, porque eu não conheço a administração pública brasileira por
inteiro, mas pelo que eu percebo, houve uma resistência em vários níveis
políticos e na própria burocracia, que impediu que houvesse um avanço
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nessa área. Então, em síntese, eu penso que tem havido mudanças em
alguns critérios e dimensões da gestão pública, mas que ainda não chegou de
forma consistente, de modo que você consiga perceber avanços no âmbito da
própria gestão pública, dos gestores públicos. Eles ainda não entendem muito
esse universo (Subcontrolador de Governo Aberto da CGE).
Os resultados revelam que a percepção entre os respondentes de nível tático se
alinha ao que fora observado entre os respondentes de nível estratégico, mostrando
uma evolução da GP no Brasil e a importância alcançada pelo tema na sociedade
nos últimos anos. A percepção desses entrevistados foi de que:

Sim! Mudança do nível de gestão, que passou por uma absorção do serviço
público para a lógica de iniciativa privada, com a busca por uma atuação
mediante planejamento e obtenção de resultados (Diretor de Sistemas de
Informação).
Aqui dentro da CGE houve um desenvolvimento maior do servidor. Houve
uma melhoria dos processos de auditoria interna e das demais áreas da
controladoria, que são correição e governo aberto. O desenvolvimento foi
nítido e compatível com essa melhoria. Os próprios resultados demonstram
essa melhoria (Assessor Técnico e de Pesquisa e Desenvolvimento da CGE).
A percepção entre os respondentes de nível operacional se equipara com os
entrevistados dos níveis estratégico e tático, revelando que:

Eu percebi! O Estado já está tentando fazer uma gestão mais estratégica, se
comparando às empresas de iniciativa privada, objetivando mais
transparência, mais governança. Isso está acontecendo sim, mesmo que
tenha muito trabalho a ser feito pelo tamanho da máquina que é muito grande,
mas essas mudanças já são perceptíveis (Assessora USCI-SESP).
Única coisa que eu notei de diferente, nos quatro anos que estou em órgão
público, foi a questão da transparência. No sentido de se ter mais
conhecimento sobre a questão de salário, esse tipo de coisas (Analista
Executivo USCI-SESP).
As respostas seguintes referem-se aos aspectos negativos das mudanças na forma
de exercício da GP, nos últimos anos, e que foram percebidos por outro grupo de
entrevistados, que englobam servidores públicos dos níveis estratégico e tático. Tais
resultados são referentes às mudanças da forma de governo, ocasionadas por
questões partidárias. A percepção dos entrevistados de nível estratégico foi de que:
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Eu percebi mudanças, sim! A mais perceptível é na área de planejamento. É a
forma como o planejamento se deu. Nos últimos anos foi implantada a política
de gestão para resultados, que buscava alguns resultados específicos e que
se perdeu. A gente tem outros instrumentos como pacto pelo cidadão, outros
instrumentos que tentam medir esses resultados, mas não tem tanta
efetividade como tinha anteriormente. Então, acho que essa é a mudança
principal, e é uma mudança que afeta todas as áreas do Estado. Você tinha
uma maneira de trabalhar e isso foi quebrado e não consegui perceber outros
instrumentos que tenham efetividade e que fossem colocados no lugar
(Assessora de Planejamento).
Eu sempre tenho as minhas opiniões focadas, principalmente na
comunicação. Percebo num âmbito mais geral e que impacta aqui. Eu consigo
perceber um contingenciamento de recursos muito grande que impacta
inclusive nos processos e nas decisões e resoluções de questões para o
cidadão lá na ponta. Eu entrei aqui em 2011, e consigo ver que a gente está
fazendo menos, e fazendo um pouco menos técnico em alguns aspectos
(Assessora de Comunicação Social).
A percepção de entrevistado de nível tático foi de que:

As principais mudanças que eu vejo em nível estadual, por exemplo, é que a
gente tinha uma gestão, que tinha um acompanhamento [...] muito próximo.
Que a gente vinha com metas e diretrizes muito claras e, de repente, eu vejo
que isso se afrouxou um pouco, se perdeu um pouco e isso trouxe muita
descontinuidade para as políticas públicas que a gente desenvolve (Diretora
de Ensino Integrado).
As respostas obtidas demonstram que, nas últimas décadas, ocorreram diversas
mudanças na forma de exercício da GP no Brasil, tanto positivas, como negativas,
corroborando,

em

parte,

o

estudo

de

Bizerra

(2011),

que

constatou

o

empreendimento de várias mudanças significativas no Brasil, desde a década de 30,
para melhoria da AP, na busca de resultados. Além disso, confirmam o estudo de
Cavalcante & Camões (2017), que diz respeito às efetivas mudanças ocorridas na
APB, nos últimos anos, para os atuais modelos globais de GP.

4.2.2 Fatores que dificultam, na prática, o pleno exercício da gestão pública no
Brasil

Foi possível verificar as percepções dos entrevistados em relação aos fatores que
mais dificultam, na prática, o pleno exercício da GP, seja em âmbito nacional ou
estadual. Autores como Grateron (1999) e Moraes et al. (2012) já haviam chamado a
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atenção para uma série de problemas que alcançam a AP contemporânea, que
comprometem a qualidade dos serviços postos à disposição dos cidadãos. A maioria
dos respondentes dos níveis estratégico, tático e operacional identificou o modo de
ocupação dos cargos públicos como um dos maiores fatores dificultadores do pleno
exercício da GP, em qualquer esfera de Poder. De acordo com os respondentes, de
modo geral, os altos cargos de direção e chefia da AP, incluindo nesse rol os cargos
de assessoramento, são ocupados por agentes públicos com indicações políticas, e
não técnicas. Segundo os entrevistados, esses gestores públicos não estão
preparados para lidar com as questões eminentemente técnicas e burocráticas no
exercício da função pública. Tal situação acaba por gerar interferências na
continuidade de políticas públicas, visto que os interesses públicos são colocados
em segundo plano, para o atendimento de interesses meramente particulares.
Nesse sentido, políticas públicas eficientes, eficazes e efetivas são abandonadas ou
modificadas, simplesmente pelo fato de serem bandeiras de governos anteriores. Os
respondentes também detectaram outros fatores dificultadores do pleno exercício da
GP, tais como excesso ou falta de controles, excesso de burocracia, excesso de
normas, legislação ultrapassada, ingerências políticas e troca de favores, falta de
políticas de Estado, falta de capacitações para os servidores públicos, falta de
recursos financeiros, corrupção, interesses pessoais. Entre as entrevistas, a
percepção que mais prevaleceu entre os respondentes de nível estratégico foi de
que inúmeros fatores concorrem para atrapalhar o pleno exercício da GP no Brasil.
Essas repostas podem ser percebidas nas seguintes falas:

Eu acho que a burocracia, excesso de normas e as áreas não conversarem.
Exemplo: compra de remédio. A SEAP, a Secretaria de Saúde e a SESP
compram remédio. Não tem uma compra unificada. Essa burocracia eu vejo
que atrapalha muito, porque o remédio vai para a mesma cidade, ou seja, o
trajeto é idêntico. E, mesmo assim, cada um faz de um jeito diferente. Se você
pensar no frete, vai ver que o gasto é maior. Isso é um dificultador. Tinha que
haver uma gestão centralizada, nesse caso (Chefe de Gabinete).
Um grande desafio do gestor público é quando a gente percebe uma
ingerência política mais desregrada. A gente tem um planejamento e para
executar as ações contamos com determinado recurso. Mas com o tempo, em
virtude de algumas questões e interferências políticas, que são comuns, mas
não deixam de prejudicar, esses recursos vão modificando. Só que você vai
ser cobrado por aquilo do início e essas alterações que houveram não são
consideradas. Então o planejamento fica prejudicado, porque você programa
uma coisa com um recurso, achando que esse recurso vai ser contínuo, e
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com essas questões políticas, tudo é modificado, ficando difícil de dar
continuidade ao seu planejamento. [...] Essas questões de ingerência são o
que dificultam a vida do gestor público (Secretário Adjunto de Segurança
Pública).
Uma das coisas que eu acho que mais dificultam o pleno exercício da função
pública é a capacitação de pessoal. A gente sabe que, como gestor público,
não é possível a escolha da equipe, ou seja, poder contar com pessoas
capacitadas. A pessoa vem do concurso, então você tem que adaptar essa
pessoa para o trabalho. Essa questão é muito complicada. Quando a pessoa
está aprendendo o trabalho, ela passa em outro concurso ou acha outra coisa
melhor e acaba saindo. A questão de gestão do conhecimento,
compartilhamento, manuais, como se faz, como se aprende e capacitação.
Além disso, desde o ano passado, a crise financeira vem atrapalhando muito.
Então acho que seria isso, pessoal, capacitação e recursos financeiros
(Assessora de Planejamento).
Eu acho que recursos, assim como a não preocupação de um corpo técnico
na Secretaria. Isso é uma coisa que eu digo sempre. A gente tem a
Subsecretaria de Política sobre Drogas com cargos absolutamente políticos.
[...] Então passa muito por esse corpo menos técnico e loteamento político de
alguns cargos (Assessora de Comunicação Social).
Legislação dificulta. Temos legislação ultrapassada. Não vejo o ordenamento
jurídico acompanhar os avanços, a modernização da gestão. Não vi o
acompanhamento da lei nesse sentido. Dificuldade de ordem prática também
é a falta de qualificação técnica de diversos gestores, em diversos setores.
Questão de cargo em comissão. É muito salutar trazer alguém para trabalhar
com você, que é da sua confiança, mas por outro lado ele pode trazer
apadrinhamentos. Não estou falando aqui de parentes não, mas você tem que
cumprir um favor que deve para outra pessoa e traz alguém para ocupar esse
cargo que não tem o menor conhecimento técnico desse cargo, ou da área
que vai atuar, e isso prejudica demais o trabalho (Assessor Jurídico-Chefe).
Corrupção, interesses pessoais, que de certa forma está ligada à corrupção.
Falta de vontade mesmo de implementar a gestão pública voltada de fato
para resultados, doa a quem doer. Por exemplo, quando a gente vê questão
de folha de pagamento, de limite prudencial. Tudo isso que a gente está
vivendo é muito fácil de resolver. É só mandar embora, por exemplo, os
cargos de recrutamento amplo. Existem soluções muito fáceis que são
factíveis, mas não são implementadas pelos jogos e interesses políticos e as
trocas de favores. Acaba que tudo está misturado dentro do bonde da
corrupção, de um jeito ou de outro, os interesses pessoais. Eu acho que é
isso que dificulta. No período de 10 anos de auditoria percebo isso claramente
(Auditora Setorial Chefe).
O primeiro elemento que mais dificulta são os interesses privados que ainda
permeiam o estado, a União, municípios. Acho que o Brasil tem um histórico
de formação em que o público e o privado se misturam muito e o público ficou
muito contaminado nessa história. Mudar isso não é simples, então nós ainda
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somos muitas vezes impactados e influenciados pelos interesses privados.
Para mim essa é a maior dificuldade. Segunda grande dificuldade é lidar com
pouco recurso. Todo gestor tem que ser muito criativo hoje em dia. Nesses
últimos anos você tem que fazer mais, porque a sociedade exige mais e cada
vez com menos recursos (Subsecretária de Prevenção à Criminalidade).
As culturas organizacionais. Cada instituição tem sua cultura, sua maneira de
tomar decisão e acho que isso prejudica um pouco as decisões integradas
para um bem comum. Vejo, também, que as instituições, seja em nível
nacional, quanto estadual, são muito fortes e muito categóricas nas suas
decisões. Mais internas do que coletivas (Subsecretário de Integração de
Segurança Pública).
Falta de políticas de Estado, não de governo. Entra governo, sai governo,
muda a forma de agir e pensar. Esse é o principal fator a ser trabalhado. E,
também, a questão da profissionalização, fundamental para que os dirigentes
sejam mais profissionais, com foco nas suas atividades e não em questões
políticas (Assessor Chefe do Controle Interno da CGE).
São muitas variáveis presentes. Na minha visão, um deles é o modo de
ocupação dos cargos públicos. Diria que esse é um grande dificultador. Alta
direção da administração pública, de um modo geral, ainda é ocupada por
agentes públicos que vêm de indicações políticas, com um grande grau de
interferência da política no âmbito da administração pública, e a consequência
imediata disso é que, muitas vezes, não temos gestores preparados para lidar
com as questões técnicas e burocráticas do exercício da função pública. Por
outro lado, no âmbito da própria burocracia, nós temos um certo grau de
acomodação dos níveis burocráticos a práticas conservadoras, e isso se dá
muito em função do elevado grau de corporativismos da administração
pública, do corpo técnico, em que os interesses públicos, em minha visão, são
colocados de lado, em nome de interesses privados, interesses pessoais, na
busca de melhorar carreira, na busca de melhor salário, na busca por
espaços de poder na administração pública. Isso acaba se sobrepondo ao
interesse público. [...] Tem uma presença muito grande da ideologia e muitas
vezes as escolhas são feitas, não pelo mérito em si da política pública ou da
ideia, mas porque ela se alinha ou não em determinada preferência
ideológica, e isso provoca grande problema de solução de continuidade e,
também, nas continuidades das políticas públicas. No Brasil, que
provavelmente deve ser um dos países com mais políticas públicas no
mundo, porque o que não falta é política pública no âmbito federal, municipal
e estadual, não percebemos uma continuidade na sua execução. Para tanto,
basta olharmos para os dados e resultados da saúde, educação. Eles não
melhoram, na verdade eles têm piorado. Claro que existem diversos fatores
para explicar isso, mas um deles é abandonar políticas que dão certo para
colocar sua marca. Mudam-se políticas públicas não porque deveriam ser
mudadas, mas porque você acha que tem que ser mudada, e aí provoca-se
uma série de consequências nefastas para os resultados da administração
pública e, portanto, para o atingimento do interesse público. Esses são os
grandes fatores que dificultam uma administração pública eficaz, eficiente e
efetiva (Subcontrolador de Governo Aberto da CGE).
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Em primeiro lugar, pelo que estamos enfrentando, é a falta de recursos. Outro
dificultador é a falta de preparo e de capacitação de servidores. Uma mera
seleção em concurso não é suficiente para uma capacitação ao longo da vida.
A própria seleção dos gestores públicos também deveria ser mais
profissionalizada, porque gestores malpreparados gerenciam equipes que não
rendem em determinada atuação (Coordenadora-Geral do Núcleo de
Assessoramento Jurídico - NAJ-AGE).
Os resultados revelam que a percepção entre os respondentes de nível tático se
equipara ao que fora encontrado entre os respondentes de nível estratégico,
demonstrando que muitos fatores dificultam, na prática, o pleno exercício da GP no
Brasil. A percepção desses entrevistados foi de que:

Além da escassez de servidores públicos, de servidores qualificados para o
serviço público que estejam desempenhando. [...] Percebo profissionais em
determinadas áreas que estão ali para suprir um trabalho, sem a formação
técnica. O diálogo fica até difícil, porque você não está dialogando de igual
para igual. A pessoa não sabe do que você está falando (Superintendente de
Gestão de Unidades de Prevenção à Criminalidade e Parcerias).
Falta de diretrizes. Você não consegue estabelecer ação, não consegue
estabelecer orçamento adequado, não consegue estabelecer nada. Você não
sabe para onde vai. Às vezes parece que a gente está atirando para todo
lado, sem caminhar para lugar algum. Isso dificulta o planejamento, ao longo
do ano. Para mim, uma ausência de diretrizes claras é o principal dificultador
para a gestão pública (Diretora de Ensino Integrado).
Acho que os principais dificultadores da gestão pública são os próprios
gestores. Eles são os complicadores, porque muitas vezes não têm o
conhecimento técnico. Outras vezes estão envolvidos com política, e a
política atrapalha muito a gestão pública. Entendo que todo processo de
gestão tinha que ser baseado numa técnica, como em alguns governos, que
foram baseados em técnica e houve um avanço. Hoje, quando se mistura
política, em detrimento de qualificação, a gestão pública perde muito (Diretor
de Planejamento e Orçamento).
Mudanças de direcionamento dos governantes, após eleições. Não há uma
legislação que consiga fazer com que a gestão pública de um governante siga
diretrizes iniciadas por um governo anterior. O orçamento público ultrapassa
um governo, mas isso não significa que o próximo vai dar continuidade. Isso
eu vejo como um grande empecilho, que acaba por influenciar diretamente os
técnicos da administração pública. Se houver uma preocupação de criar leis
que façam com que um governante dê continuidade na política de um
governante anterior, haverá uma melhoria nossa, ou seja, dos técnicos da
administração pública (Assessor Técnico e de Pesquisa e Desenvolvimento
da CGE).
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A percepção entre os respondentes de nível operacional se assemelha à dos
respondentes dos níveis estratégico e tático, conforme se verifica a seguir:

O que mais dificulta é a questão de instabilidade, decorrente da questão
política. De não haver sequência em projetos. De se ter muita rotatividade de
gestores públicos (Analista Executivo USCI-SESP).
O relacionamento interpessoal. O desnível técnico existente entre os
servidores públicos, incluindo nesse item a falta de preparação e qualificação,
por meio de cursos (Assistente Executivo USCI-SESP).
Falta de planejamento. Isso pode interferir no desenvolvimento dos trabalhos
e gerar retrabalho. Falta de capacitação das pessoas que estão realizando as
atividades (Analista Executivo AJU-SESP).
A burocracia. Excesso de formalismo. Estamos na administração pública e
temos que seguir vários ditames, vários padrões. Mas alguns são excessivos.
Os procedimentos poderiam ser otimizados (Assessora AJU-SESP).
A partir da análise das entrevistas realizadas, pode-se perceber que inúmeros
fatores dificultam, na prática, o alcance e o pleno exercício da GP, tanto em nível
nacional como estadual, confirmando e complementando o estudo de Grateron
(1999). Este constatou variados problemas que acometem as administrações
públicas contemporâneas, que resultam no uso indevido dos recursos públicos, para
atendimento de benefícios particulares, tais como corrupção, existência limitada de
recursos, crises social, econômica e financeira, crescimento da burocracia,
desordem administrativa, falta de transparência, incoerência ou ausência de leis,
clientelismo político, influências partidárias, obsolescência e inadequação dos
sistemas de controle. Além disso, os resultados confirmam e complementam o
estudo de Moraes et al. (2012) sobre os desafios da GP em gerir os recursos
públicos e, ao mesmo tempo, proporcionar serviços de qualidade à sociedade contra
os erros, fraudes, desperdícios e irregularidades.

4.2.3 Mudanças de comportamentos dos gestores públicos brasileiros e
mineiros

Foi possível averiguar as percepções dos entrevistados em relação à promoção de
mudanças nos comportamentos dos gestores públicos brasileiros e mineiros, nos
últimos anos, decorrentes de pressões jurídicas e sociais, por novas formas de
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exercício da GP, em que são exigidas ações mais transparentes, éticas, equânimes,
aderentes à legislação e com prestação responsável de contas. Autores como
Buligon (2012) já advertiram para as mudanças de comportamento dos gestores
públicos quanto à forma de gestão do Estado, em face da atual conjuntura
econômica e social. De acordo com a maioria dos respondentes, muitos gestores e
agentes públicos já sentiram tais influências, modificando paradigmas, hábitos,
culturas e condutas, a fim de se adequar à nova realidade da GP. Registra-se que,
durante a realização das entrevistas, percebeu-se depoimento de membro da CGE,
que enxerga preocupações individuais de mudanças, e não dos gestores públicos
como um todo. Em compensação, pequeno grupo de respondentes percebe que
muitos gestores públicos da alta administração, assim como servidores dos níveis
tático e operacional, ainda continuam alheios a essas pressões, mantendo seus
comportamentos habituais. Além dessas duas situações, foi identificado nos
depoimentos um terceiro cenário, no qual os gestores e agentes públicos
compreendem o referido contexto, mas por conta do fator político não procuram
modificar suas atitudes, seguindo os padrões tradicionais de comportamento. As
repostas para a indagação podem ser percebidas nas seguintes falas dos
entrevistados

do

nível

estratégico,

no

que

se

refere

às

mudanças

de

comportamentos dos gestores públicos:

Os gestores públicos têm se preparado cada vez mais para gerir a coisa
pública. Em sua grande maioria estão buscando a eficiência na sua gestão.
Eu acho isso de grande importância. O gestor público tem que ter ciência que
ele está gerindo uma coisa pública, e quando se gere uma coisa pública, se
dá transparência a seus atos. E hoje se tem uma grande preocupação com
essa conformidade que a iniciativa privada chama de compliance. Estar em
conformidade com as normas e os mecanismos de controle está mais
fortalecido. Isso permite uma auditoria eficiente e mais rápida (Secretário
Adjunto de Segurança Pública).
Eu vejo muito gestor que está se pautando nesses pilares. Realmente a
pressão agora é muito maior, principalmente com a lei de acesso à
informação e com a transparência. O gestor público hoje, querendo ou não,
tem que ter um conhecimento maior para autorizar: isso pode ser feito e isso
não pode ser feito. O gestor tem que estar assessorado e capacitado para
isso. Eu vejo que aqui na Secretaria eles são bem envolvidos nessa questão,
até receber alguma orientação do governo. Ainda falta muita transparência,
mas acho que assim a gente está começando, mas ainda falta muita coisa.
Por exemplo, os dados de segurança pública não são disponibilizados para
que as pessoas possam trabalhar. Ainda falta muito para a gente avançar,

110

mas vejo que estamos tendo um avanço nesses princípios (Assessora de
Planejamento).
No aspecto da transparência, o governo tem se aberto mais. Não sei dizer se
é um desejo ou uma pressão, mas o fato é que a política de transparência
aumentou. O governo criou um site específico para a Lei de Acesso à
Informação, para que o cidadão encontre informações. Mas há algum tempo
atrás, existia uma dificuldade de se cumprir a transparência por questões
políticas (Assessora de Comunicação Social).
Eu percebo, até porque eu trabalho com isso, controlando política pública.
Percebo um aumento da preocupação e da observância de todas essas
pressões. Acho que se busca mais, se veste mais a camisa de gestor público,
que há uma compreensão maior de suas atribuições, do exercício de suas
responsabilidades. Com o aumento das pressões jurídicas, haverá maior
preocupação e respeito com atuação dos órgãos de controle (Assessor
Jurídico-Chefe).
Eu vejo que os gestores públicos estão mais preocupados. Eles buscam mais
informações nas assessorias. Quando digo que eles estão mais preocupados,
quero dizer estão mais cientes das suas responsabilidades como gestores
públicos. Então, o momento faz com que eles se aprimorem também nesse
cenário (Subsecretário de Integração de Segurança Pública).
A percepção entre os respondentes de nível tático se assemelha à compreensão
passada pelos respondentes do nível estratégico no que se refere às mudanças de
comportamentos por parte dos gestores públicos, consoante se verifica das
seguintes falas:

Eu percebo uma atuação dos gestores mais preocupada com essa questão
da transparência, dos impactos dessas ações na mídia. Estão tendo uma
atuação mais comprometida com essa questão da visibilidade
(Superintendente de Recursos Humanos).
Eu vejo que esse momento faz, por exemplo, que eu fique muito mais atenta,
esperta, com processo licitatório. Ver se está tudo correto mesmo para a
gente não ter implicações com isso no futuro (Diretora de Ensino Integrado).
O próximo registro refere-se ao depoimento de respondente do nível tático, que
percebe somente preocupações individuais de mudanças, conforme se verifica:

Sim! Eu ainda não consegui ver uma mudança no pensamento político. Por
enquanto, existe uma preocupação apenas individual. Não há uma
preocupação na gestão como um todo. Há um movimento de moralização,
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mas que não chegou na gestão pública. Ainda está nos tribunais, no meio
jurídico (Assessor Técnico e de Pesquisa e Desenvolvimento da CGE).
A resposta seguinte, colhida de depoimento de respondente do nível estratégico, vai
de encontro às respostas anteriores, ao indicar a ausência de mudanças de
comportamentos, nos últimos anos, dos gestores públicos brasileiros, apesar de
todo o discurso da nova GP e da gestão para resultados, conforme se constata:

Não! Nenhuma mudança de comportamento, nos últimos anos, dos gestores
públicos brasileiros. Mesma coisa. Quero dizer que há todo um discurso de
nova gestão pública, de gestão para resultado, e no fim das coisas tudo fica
igual, nada se modifica. Se há mudança, ela está no modo operante. [...] Eu
acho que um cara no meio de uma investigação da Operação Lava-Jato,
envolvido na investigação, continuar praticando atos de corrupção, como
vemos, demonstra claramente que não há mudanças de comportamento dos
gestores públicos (Auditora Setorial Chefe).
A resposta subsequente complementa as respostas anteriores. De acordo com o
respondente do nível estratégico, muitos gestores públicos não possuem
conhecimento a respeito das recentes pressões jurídicas e sociais por novas formas
de exercício da GP, enquanto que outros já percebem o quadro de tensão existente
para mudanças de comportamentos, mas que por questões políticas, não o fazem.
O entrevistado assim manifestou:

No âmbito do discurso alguns gestores já conseguem entender essas
pressões, mas a maioria continua alheia. Mesmo esses que entendem um
pouco, é difícil você falar que são contra mais transparência, mais
governança. Na prática, por conta do fator político, muitas vezes nada
acontece. Na minha opinião, a grande maioria dos gestores públicos ainda se
encontra alheia (Subcontrolador de Governo Aberto da CGE).
Os resultados obtidos não demonstram de maneira categórica que os gestores e
agentes públicos, tanto brasileiros como mineiros, realmente vêm mudando seus
comportamentos, nos últimos anos, em virtude de pressões jurídicas e sociais, por
novas formas de exercício da GP. Percebeu-se que parte dos gestores e agentes
públicos tem procurado modificar suas condutas, frente às novas exigências, e que a
outra parte tem se mantido alheia aos recentes acontecimentos. Os resultados
confirmam parcialmente os estudos de Bresser-Pereira (2008), Matias-Pereira
(2010) e Buligon (2012), de que o novo cenário exigido para melhoria de
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desempenho do Estado está demandando dos gestores e agentes públicos
mudanças na forma de administrar a coisa pública, a partir da adoção de medidas
inovadoras de GP pela busca de resultados, orientados pela eficiência, eficácia e
efetividade das ações executadas.

4.2.4 Princípios constitucionais e garantia da qualidade da gestão pública

As percepções dos entrevistados variaram quando perguntados se os princípios
constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
previstos no caput do art. 37, da Constituição Federal de 1988, são suficientes para
assegurar a qualidade da GP, considerando as mudanças ocorridas nos últimos
anos. Autores como Bruno (2008) alertaram que os princípios referentes à atividade
administrativa são garantidores da boa GP. Uma parcela dos servidores públicos
entrevistados entende que os referidos princípios constitucionais são essenciais e
suficientes para garantir a qualidade da GP. Um dos entrevistados considera que os
sobreditos princípios constitucionais abarcam outros tantos princípios que não se
encontram expressos no texto constitucional e, por isso, são capazes de
proporcionar melhorias na GP. Outra parte dos respondentes compreende a
importância da existência dos princípios constitucionais citados, mas não os
considera suficientes para assegurar a qualidade da GP. A partir desse
entendimento, percebe-se a existência de duas orientações entre os respondentes.
Na primeira, o respondente compreende que a qualidade da GP somente poderá ser
alcançada se, aos princípios constitucionais, forem agregados outros princípios. Na
segunda, eles acreditam que os referidos princípios constitucionais não são
suficientes para garantir a qualidade da GP, devendo ser aprimorados e até mesmo
ampliados. Destacam-se as respostas dadas pelos entrevistados do nível
estratégico para a questão, que consideram os princípios constitucionais da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência suficientes para
assegurar a qualidade da GP:

Acredito que sim! O que eu acho é que às vezes falta algumas pessoas
conhecerem melhor isso. [...] No Estado existem vários cargos que são
comissionados. De vez em quando, a pessoa vinda da área privada chega
para o Estado e quer implementar as mesmas coisas que eram do setor
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privado. Essas pessoas têm que conhecer mais esses princípios, até para
conseguir aplicá-los melhor (Assessora de Planejamento).
Acho que sim! Sem dúvida nenhuma! Impessoalidade você vai ter exatamente
nas questões de direcionamento, favorecimento. As questões de
transparência, moralidade, mesma coisa. As questões de publicidade, de
controle dos atos da administração pública, de se dar uma satisfação à
coletividade, que é a dona da coisa pública. Legalidade evita os abusos, limita
a atuação da administração pública. Eficiência e economicidade é gastar bem
o dinheiro do povo. São mais que o suficiente (Assessor Jurídico Chefe).
Quando a gente olha legalmente falando, todos os princípios são suficientes,
mesmo os que são explícitos, tipo razoabilidade, economicidade. São todos
interligados. O que a gente tem que perceber é que a maioria das pessoas
não sabe o que é cada um deles e quando sabe interpreta mal (Subsecretário
de Atendimento Socioeducativo).
Eu creio que esses princípios são suficientes e ressalto o princípio da
eficiência de todos os outros. Eu, particularmente, considero esse princípio
muito importante, porque ele direciona e obriga o gestor público a tomar
decisões acertadas, não necessariamente legais, mais acertadas ou que se
propõe àquela gestão (Subsecretário de Integração de Segurança Pública).
O respondente do nível estratégico que considera haver o abarcamento de outros
princípios dentro dos aludidos princípios constitucionais assim se manifestou:

Acredito que sim! Ouvi uma vez que já existe uma árvore de princípios que
chega a quase 130 princípios. Mas eu acredito que dentro dos citados no
texto constitucional existe o abarcamento dos demais. Se o Estado e o gestor
conseguir atender de forma eficiente esses princípios, a gestão pública já tem
uma melhora (Coordenadora-Geral do NAJ-AGE).
Os respondentes do nível estratégico que compreendem a importância da existência
dos referidos princípios constitucionais, mas não os julgam suficientes para
assegurar a qualidade da GP, se manifestaram da seguinte forma:

Se fossem suficientes, a gente não estava vivendo o que a gente está vivendo
hoje. Longe de ser o suficiente. São essenciais que existam. E apesar da
existência deles, quer dizer, eles por si só são suficientes? Não. O que talvez
fosse suficiente é se eles fossem observados. Coisa que não ocorre [...].
Entendo que eles não são observados e entendo que eles, num país sério, de
cultura séria, num país com uma cultura menos corrupta que a nossa, talvez
fossem suficientes. Para nós, infelizmente, nem as legislações que são muito
mais pesadas não são suficientes para poder garantir qualquer tipo de
comportamento. Os princípios então, coitados, são essenciais, mas está
longe de ser o suficiente (Auditora Setorial Chefe).
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Não, em minha opinião! Questão hoje de ética é fundamental. Esses
princípios de boa governança, prestação de contas e de transparência, mais
do que simplesmente publicidade (Assessor Chefe do Controle Interno da
CGE).
A partir da percepção de que princípios constitucionais previstos no caput do art. 37,
da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, não são suficientes para
assegurar a qualidade da GP, verificaram-se duas tendências por parte dos
entrevistados do nível estratégico. Na primeira tendência, o respondente entende
que os princípios constitucionais são norteadores das ações dos agentes públicos,
mas não são suficientes para garantir a qualidade da GP. O respondente indica a
existência de outros princípios, que se agregam aos constitucionais, para que a AP
funcione. O entrevistado assim manifestou:

Não são! Se fossem já estaríamos num estado muito avançado de gestão
pública no Brasil. Em nenhum nível. Quando chegamos no nível dos
municípios é precária a situação. Para quem conhece é triste, lamentável, é
de assustar. São princípios de máxima importância que norteiam ou deveriam
nortear as ações de qualquer agente público. No entanto, a gente percebe
que, por mais que sejam cobrados, eles não são cumpridos, perseguidos,
buscados, no nível que deveriam. São princípios excelentes, que têm que
estar presentes. Existem outros princípios que se agregam a eles, para que a
administração pública funcione. A publicidade, por exemplo. Pegar todos
esses atos e fatos e divulgá-los para fazer o uso da informação. Ela vai ser
útil para alguma coisa: acompanhar, cobrar, monitorar. A questão da
eficiência não se resume só em pegar todos os recursos públicos e utilizá-los
para atingir tal finalidade, ou seja, fazer mais ou menos. Essa ideia muitas
vezes de eficiência se confunde com isso, mas não ela tem que ser eficaz que
é atingir o objetivo que se propôs e mostrar o resultado do meu trabalho para
sociedade. Eu posso construir uma escola para a sociedade com preço bom.
O prazo que essa escola foi construída é um prazo razoável. Então fui
eficiente e eficaz, pois eu tinha que construir a escola e a construí. Agora tem
que ver se eu fui efetivo. A escola tem como objetivo gerar aprendizagem. A
escola está gerando aprendizagem? Essa é uma das grandes discussões que
temos no nosso país e que alguns não compreendem (Subcontrolador de
Governo Aberto da CGE).
Na segunda tendência, os entrevistados do nível estratégico não consideram os já
citados princípios constitucionais suficientes para garantir a qualidade da GP. De
acordo com eles, tais princípios carecem de aprimoramento e ampliação. Os
entrevistados assim manifestaram:
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São princípios que deram base para a gente chegar aqui, só que a gente
precisa ampliar para que a administração pública seja mais concisa, mais
célere, sem perder a eficiência e a eficácia (Secretário de Estado de
Segurança Pública).
Famoso LIMPE. Eu acho que sim, se forem aplicados de forma ampliada.
Quando você fala, por exemplo, de legalidade, não é estrito. É a legalidade no
sentido amplo. Moralidade e impessoalidade. Se abarcarem outros, eles
conseguem contribuir para que se tenha uma gestão eficiente, mas de forma
ampliada. O difícil é aplicar isso tudo e as suas diversas interpretações,
porque são conceitos, de certa forma subjetivos, porque dependem de uma
intepretação. Mas se você consegue aplicar de forma ampliada, são
suficientes sim (Subsecretária de Prevenção à Criminalidade).
A percepção entre os respondentes de nível tático se equipara à percepção
difundida pelos respondentes do nível estratégico, quanto a serem os princípios
constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
suficientes para assegurar a qualidade da GP, como se observa nas seguintes falas:

Se efetivamente cumpridos, eu acredito que eles poderiam sim, ser
suficientes (Diretor de Sistemas de Informação).
Se eles forem cumpridos sim! Se eles forem apenas conceitos legais
abstratos, não irá valer de nada. A gente não precisa de mais um conceito. A
gente precisa aplicar aquilo que existe (Diretora de Ensino Integrado).
A percepção entre os respondentes de nível operacional se aproxima daquela dos
respondentes dos níveis estratégico e tático no que se refere à suficiência dos ditos
princípios constitucionais para proporcionar a qualidade da GP, consoante se
percebe das falas seguintes:

Deveriam ser. Mesmo com essa quantidade de princípios, a gente está numa
situação bastante crítica de desvios. Não vejo outro princípio que deveria ser
implementado aí não (Analista Executivo AJU-SESP).
Se eles fossem observados, sim! Mas algumas vezes não são observados
pelos gestores públicos (Assessora AJU-SESP).
Os resultados obtidos não indicam precisamente que os princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência são suficientes para assegurar
a qualidade da GP. A partir dos depoimentos colhidos, verificou-se que esses
princípios constitucionais são extremamente importantes e essenciais para nortear
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as ações de qualquer agente público, mas não para garantir a qualidade da GP,
tanto que, atualmente, tem se evidenciado a necessidade de incorporação de
valores e princípios de governança na AP. Nesse sentido, os resultados contrariam o
estudo de Bruno (2008), que acredita que os princípios relativos à atividade
administrativa são assecuratórios da boa GP.

4.2.5 Qualidade da gestão pública no governo do estado de Minas Gerais

Foi possível verificar as percepções dos entrevistados em relação à qualidade da
GP no governo do estado de Minas Gerais. Autores como Bizerra (2011) já haviam
chamado a atenção para a busca da GP, pela qualidade dos bens e serviços postos
à disposição dos cidadãos, nas esferas federal, estadual e municipal. Na visão de
alguns entrevistados, o Estado peca por ter um planejamento frágil ou até mesmo
inexistente. Outros destacam que falta mais comunicação entre as áreas, seja em
nível setorial ou em nível de Secretarias de Estado. Há quem entenda faltar
instâncias de decisão e arbitragem para resolução de contratempos. Há, também,
aqueles que citam a falta de capacitação dos servidores públicos para o
desempenho das atividades, os baixos salários pagos pelo Estado frente à iniciativa
privada, o grande volume de serviços e a falta de profissionalismo dos gestores
públicos.

No geral, os servidores públicos identificam inúmeros problemas críticos que afetam
a qualidade da GP no governo do estado de Minas Gerais. Antagonicamente,
existem aqueles servidores públicos que ressaltam aspectos positivos da GP
estadual, tais como a verticalização, a integração e o colegiado, em que se busca
ouvir a todos e agregar valores para a tomada de decisões estratégicas. Também
foram identificados servidores públicos que apresentam os dois pontos de vista. Em
seus depoimentos destacam tanto aspectos positivos, como negativos da GP
estadual. A respeito dos problemas que prejudicam a qualidade da GP no governo
do estado de Minas Gerais, assim se manifestaram os respondentes do nível
estratégico:

Os aspectos que eu acho que ainda carecem de serem aperfeiçoados,
referem-se à questão do planejamento, principalmente planejamento
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orçamentário e financeiro. A gente vê uma crise. A gente vê que as pessoas
têm boa vontade. Coisas que foram planejadas para esse ano e estão sendo
executadas. Algumas com necessidade de recursos, e a gente tenta executar
mesmo sem recursos. Acho que hoje, no governo atual, a questão da crise se
dá por não haver um planejamento orçamentário e financeiro definido. Isso
atrapalha muito. [...] Referente à qualidade, eu vejo que as pessoas estão
comprometidas. A qualidade cai devido a vários fatores. Esses que já citei,
como de pessoal e falta de recursos. Querendo ou não, faz com que os
serviços que são prestados à população tenham uma queda. Muitas vezes,
não tem segurança pública, principalmente na área policial, por mais esforço
que as pessoas façam. Assim, a qualidade dos serviços, nos últimos anos,
caiu bastante, devido a esses fatores (Assessora de Planejamento).
Tenho uma crítica muito profunda à tecnicidade. Eu vejo que a gente tem
poucas pessoas que efetivamente foram escolhidas a dedo para estarem ali.
Talvez isso passe pela política remuneratória do Estado. Eu tenho muitas
pessoas boas aqui, mas poderia ter pessoas melhores e oferecer serviços
melhores, se o salário não estivesse abaixo do mercado e não houvesse tanto
volume de trabalho. Talvez o Estado não faça uma boa gestão de pessoas,
pois ao mesmo tempo que é inflado, existem áreas muito abandonadas. [...]
Então, para mim é necessário fazer uma melhor gestão de pessoas e de
recursos. O Estado é infladíssimo. Temos áreas aqui na SESP que são
imensas e você não consegue nem entender direito o que elas fazem. [...]
Assim, efetivamente, se você pegar o trabalho que hoje é desenvolvido, não
sei se a gente precisaria desse escopo todo de subsecretários,
superintendentes, assessores, etc. Acho que falta realmente fazer uma
avaliação real de onde se precisa de gente. Dar melhores condições de
trabalho. Dar recursos para o trabalho. Dar melhores salários, para que se
possa trazer melhores pessoas, num corpo técnico mais incrementável, para
se ter melhores resultados. Acho que temos muita gente fazendo pouca coisa
e pouca gente fazendo muita coisa (Assessora de Comunicação Social).
Já que estamos falando de forma comparativa, em relação aos últimos anos,
entendo que a qualidade de hoje está pior do que antes. Com todos os
defeitos do governo anterior, em termos de qualidade de gestão pública era
melhor que hoje. Era mais sério. Havia um pouco mais de profissionalismo.
Hoje a coisa está mais amadora, no meu ponto de vista. Em Minas Gerais,
nesse governo, não dá para ressaltar nada (Auditora Setorial Chefe).
Nós estamos vivendo um governo complicado. Pela questão que o país vive
de falta de recursos, crise nacional, crise moral, qualquer governo nessa
situação passaria por dificuldade. Isso é opinião suprapartidária. Qualquer um
teria dificuldade na gestão. Claro que você percebe problemas críticos.
Servidores não recebem em dia, hospitais que não possuem leitos para
receber a população, segurança pública que deixa a desejar, educação cada
vez mais precária. Sabemos o caminho, mas não temos feito o dever de casa.
Isso ocorre em função da questão conjuntural, da questão momentânea ou
efetivamente é uma questão política? É difícil nesse momento dizer o que é.
O certo é que estamos em um momento conturbado. Eu não consigo fazer
qualquer avaliação qualitativa disso aí, pois os resultados são óbvios. Áreas
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caóticas, servidores caóticos. O que você vai priorizar nesse momento?
(Assessor Chefe do Controle Interno da CGE).
Para ser muito sincero, eu tenho dificuldade em enxergar, falando em termos
de gestão pública, funcionamento dos órgãos, administração, decisões,
procedimentos, processos. E isso é muito da visão que tenho como órgão de
controle. Um olhar de fora, uma percepção de forma indireta, pelos relatórios,
interações que temos com os gestores. Considerando esse contexto e esse
cenário, tenho uma dificuldade grande de enxergar, atualmente na gestão
pública, aspectos positivos. Pegando uma questão importante como o
planejamento. Essas questões de planejamento foram abandonadas, e aí
volto na questão tratada anteriormente, de continuação, de abandonar tudo. O
planejamento foi fruto do governo passado. Fazendo uma análise de A e de
B, tenho que A abandona o que o B fez, e B abandona o que o A fez. Estou
falando independentemente de partido, minha questão aqui é apartidária. Isso
é uma constatação. Isso vale para todos. Minha crítica é sistemática. Os
instrumentos de planejamento não existiam ou eram precários ou
funcionavam mais ou menos? Você abandona esses instrumentos de
planejamento porque não funcionavam? Até creio que muito daquilo que se
dizia eficaz, não era. Mas uma coisa é você ter problemas quanto ao uso
desses instrumentos e outra coisa é você abandonar e não colocar nada no
lugar. Temos, então, problemas de planejamento (Subcontrolador de Governo
Aberto da CGE).
Os respondentes do nível estratégico que identificam aspectos positivos da GP
estadual manifestaram-se da seguinte forma:

Eu vejo com bons olhos a verticalização e o colegiado, as decisões
colegiadas, onde a gente busca ouvir a todos e agregar valores, que foram
concebidos não por uma cabeça, mas por um colegiado como um todo. Isso
eu acho o mais positivo. [...] Na vida a gente tem que estar buscando cada dia
mais uma evolução e, no caso da gestão pública, também. Eu acho que a
gente tem que incorporar mais tecnologia. A máquina ainda está muito
pesada, apesar de já existir esse colegiado. Assim, temos que buscar um
profissionalismo maior dentro da gestão do Estado e o retrato que faço por
essa análise é da própria Secretaria de Segurança Pública, que antes era
SEDS. Podemos melhorar nos fluxos e no mapeamento dos processos, para
darmos mais eficiência e profissionalização nas diversas áreas (Secretário de
Estado de Segurança Pública).
A Procuradoria do Estado, como órgão de controle, teve um acréscimo
absurdo no crescimento institucional e, por conseguinte, de controle das
políticas públicas. A Controladoria-Geral do Estado foi fortalecida ao longo
dos anos. Cresceu. Eu vejo uma evolução da consciência dos gestores. A
liberdade de atos encontra um limite na lei. Eu vejo um avanço dessa
consciência dos gestores, não obstante alguns acharem que o Estado é uma
empresa privada. Mas eu encontro, hoje, um número maior de gestores
conscientes (Assessor Jurídico Chefe).
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Aspecto positivo eu vejo a integração. Talvez eu veja isso por causa da
subsecretaria que estou hoje. É a ferramenta pela qual nós trabalhamos aqui,
sempre buscando a integração. Então eu vejo como um caminho muito bem
tomado pela gestão atual. [...] Acho que a melhora virá com essa integração.
Com essa interlocução com os gestores, as secretarias e as pessoas que
fazem parte dessas decisões estratégicas (Subsecretário de Integração de
Segurança Pública).
Os respondentes do nível estratégico que identificam tanto aspectos positivos, como
negativos da GP Estadual assim se exprimiram:

São três questões. A primeira é em relação à qualidade da gestão pública. É
um processo, e de fato, a cada dia, a gente vê uma preocupação maior com
essa qualidade. Mesmo porque o cidadão e os órgãos de controle têm exigido
isso. O gestor passou a ter mais consciência, porque o recurso tem sido
insuficiente. É um processo, e creio que ele é virtuoso. A cada ano, isso tem
se aperfeiçoado no Estado. Notamos um avanço na qualidade da gestão e
isso está associado à transparência. Quanto maior a transparência, maior o
controle. Isso exige que o gestor fique atento e seja eficiente com a qualidade
dos gastos. [...] Alguns setores públicos carecem de investimento na
qualificação dos seus servidores. O gestor tem uma visão macro, mas se um
diretor não tiver capacidade ou não estiver capacitado para contribuir com
essa eficiência, a qualidade acaba comprometida. Não adianta só o dirigente
máximo ter uma capacitação. Existe toda uma cadeia que precisa dessa
capacitação. Passando pelo diretor, superintendente, subsecretário, até
chegar no Secretário. [...] Os servidores, em geral, deveriam ter essa noção,
com a identificação de suas responsabilidades. Para isso, precisamos de
capacitar e aqui na SESP a gente tem esse objetivo (Secretário Adjunto de
Segurança Pública).
Carecem de serem aperfeiçoados a profissionalização da gestão, que é a
capacitação de servidores e de gestores. Não temos, em vários casos,
servidores e gestores formados. E não falo em questão de curso superior,
mas sim curso de capacitação de pessoal. [...] No ponto de vista positivo, os
investimentos em desenvolvimento social que o atual governo tentou fazer.
Eu encaro de forma positiva os fóruns regionais para melhor comunicação
com a população. Valorização dos servidores, ainda que mínima, no ponto de
vista dos servidores da educação, também foi um avanço. Acho que alguns
tipos de investimentos, especialmente, na área social. Infelizmente, a crise
parou muitos projetos que poderiam caminhar nessa direção, e outros foram
abortados no meio do caminho (Coordenadora-Geral do NAJ-AGE).
A percepção de respondente do nível tático se assemelhou à opinião dos
respondentes do nível estratégico, no que concerne à identificação de aspectos
positivos e negativos da GP estadual. O respondente se expressou da seguinte
forma:
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A gestão pública começou a melhorar, a partir de 2004, com vários princípios
de melhoria de gestão. Tinha o acordo de resultados, que era o princípio que
criava responsabilidade, atingia metas para o Estado, dentre outras coisas.
Vários outros instrumentos foram criados para dar mais qualidade ao serviço
público. O que deixa muito a desejar, passa, em muito, pelo servidor público.
Tem muito servidor bem-capacitado e outros muito malcapacitados. Eles não
entendem o seu papel relevante para a sociedade. Ainda tem muita coisa
para ser melhorada, tais como orçamento e finanças, que hoje atrapalham
toda a gestão pública (Diretor de Planejamento e Orçamento).
A percepção entre os respondentes de nível operacional se alinha com os dos
respondentes do nível estratégico, no que diz respeito aos infortúnios que
prejudicam a qualidade da GP no governo do estado de Minas Gerais, conforme se
nota das seguintes falas:

Eu acho que os governos ainda não estão se preocupando com a questão da
longevidade dos projetos. Eles se preocupam em governar quatro anos. Eles
não se preocupam em deixar um legado para quem vai chegar. Isso ainda
não existe (Assessora USCI-SESP).
Os aspectos que precisam ser melhorados, em minha opinião, dizem respeito
às nomeações dos concursados. Muitos concursos vigentes, diversos
aprovados dentro do número de vagas do concurso e, mesmo assim, não são
nomeados para os cargos (Assessora AJU-SESP).
Os resultados obtidos demonstram que o governo do estado de Minas Gerais
precisa melhorar a qualidade da GP para conseguir produzir os melhores resultados
em prol dos cidadãos. Diante desse quadro, é necessário fortalecimento e
aprimoramento da GP, por meio de instrumentos de GOP, em linha com o
observado por Bizerra (2011), que evidencia o alcance dos resultados da AP, por
meio de melhor gerenciamento dos seus processos e de suas atividades, com a
prestação de contas responsável por parte dos gestores e a transparência de suas
ações.

4.2.6 Instrumentos de combate à corrupção no Brasil e no governo do estado
de Minas Gerais

Foi possível verificar as percepções dos respondentes em relação à criação ou
ampliação de instrumentos de combate à corrupção no Brasil e no governo do
estado de Minas Gerais. Autores como Ferreira e Morosini (2013) ressaltam a
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responsabilidade do Estado pelo controle de práticas de corrupção, por meio de um
sistema de incentivos e punições para tornar essa prática menos atrativa. Parte dos
servidores públicos entrevistados conseguiu identificar a expansão dos mecanismos
de combate à corrupção nos níveis federal, estadual e até municipal. Segundo os
respondentes, o movimento de ampliação dos instrumentos de combate à corrupção
tem sido levado a sério, notadamente pelo processo de aprimoramento que os
órgãos de CI do estado de Minas Gerais têm passado. Outra parcela dos servidores
públicos desconhece a existência de qualquer instrumento de combate à corrupção
na APB. As repostas para a questão e que contribuem para a investigação podem
ser verificadas nas seguintes falas dos respondentes do nível estratégico:

Uma ação da nossa Secretaria é a criação das forças integradas e dos
protocolos integrados de atuação. Dentro da Polícia Civil os laboratórios de
lavagem de dinheiro. [...] Temos que avançar mais no estado de Minas
Gerais. Temos que especializar mais. Buscar dentro da CGE, dentro das
secretarias, uma especialização maior de grupos dessas áreas. Não deixar na
mão só do GAECO [Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime
Organizado], que atua mais na repressão. Precisamos fortalecer a área de
prevenção e instituir o compliance. Não o teórico, mas o de execução e
colocar em prática não só na Secretaria (Secretário de Estado de Segurança
Pública).
Esse tema é uma preocupação hoje. É uma exigência da sociedade. [...] Em
Minas Gerais houve a criação da Controladoria. Os núcleos de controle
também têm sido criados nas Secretarias. É um início, é um avanço, mas
ainda acho que o Estado deveria fomentar esse órgão, que é de grande
importância no Brasil. A gente também verifica vários órgãos preocupados
com a conformidade, como o Ministério Público, os Tribunais de Contas. [...]
O resultado não pode ser outro que não o aumento da eficiência da gestão e
da qualidade do serviço que é prestado hoje (Secretário Adjunto de
Segurança Pública).
Nesse governo vimos o aumento da força institucional de dois órgãos
importantíssimos, que é a Controladoria-Geral do Estado e a ProcuradoriaGeral do Estado. Isso para mim fala muito. O governo entende que tendo uma
Controladoria-Geral do Estado forte, ele vai conseguir combater as
corrupções internas, os desvios funcionais e os ilícitos administrativos dos
servidores. Ele consegue fazer esse controle interno. E com uma
Procuradoria-Geral do Estado forte, ele entendeu que as políticas públicas
ganham toda legitimidade e legalidade necessárias, para se atender de forma
legítima o interesse coletivo, sabendo que o que se fez foi em conformidade
com a lei (Assessor Jurídico Chefe).
Sim! Temos códigos, encontros. Temos o CONACI no país. Temos a própria
legislação de apuração de responsabilização da pessoa jurídica, que significa
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um grande avanço. Todos são instrumentos e ferramentas de combate à
corrupção. Vemos esse movimento, tanto em nível nacional, quanto em nível
estadual. Isso se deu em função do caos que estamos vivendo hoje. As
coisas aconteciam e não vinham à tona. Hoje os atos de corrupção se
tornaram conhecidos. Eu não sei em que medida estamos conseguindo
combater (Auditora Setorial Chefe).
O Brasil vive um momento peculiar em relação à corrupção. Muita coisa veio
à tona e muita coisa ainda virá. Eu não lembro na história do Brasil de um
outro momento em que tanta coisa veio à tona do alto escalão. Temos uma
atuação específica da Polícia Federal. Temos algumas instituições
envolvidas. Mas isso não era o suficiente. Precisávamos de algo mais forte.
No governo do estado não vejo isso tão ampliado. Talvez um controle interno.
Ele existe por parte dos órgãos que são responsáveis por esse controle, mas
ainda não está tão enraizado. Eu confesso que não é uma área que eu
enxergo a fundo. Talvez seja falta de conhecimento meu. Mas o que eu vejo é
a CGE fazendo a parte dela. Essas coisas em nível nacional têm tido mais
destaque do que em nível estadual (Subsecretária de Prevenção à
Criminalidade).
Sim! Nós temos já há alguns anos. A partir da década passada, primeiro em
nível federal. E se expandiu para os outros níveis essa ampliação do combate
à corrupção. É um movimento que existe de um tempo e que tem se
ampliado. Tem sido levado a cabo pelos órgãos de controle. Ele surgiu,
principalmente, com a criação da Controladoria Geral da União, em 2003, que
já era uma continuação da Secretaria Geral de Controle. Foi criada e ampliou
para outras vertentes. Com isso começou a agregar macrofunções no Brasil
afora, em nível estadual e, em alguns casos, em nível municipal. Temos como
exemplo a Prefeitura de Belo Horizonte, que é a replica desse modelo, dessas
grandes áreas. Secretaria Federal de Controle, Corregedoria que cuida da
parte de apuração de lícitos administrativos, Ouvidoria Geral da União. No
caso do estado de Minas, apenas a parte da Ouvidoria que está separada. Na
CGE temos a parte de auditoria, auditoria geral, correição, a parte de
prevenção da corrupção, que é a Subcontroladoria de Governo Aberto. Tem
havido um movimento de ampliação desses instrumentos, porém ele ainda
não está inserido como uma preocupação da gestão. Ele está muito restrito
aos órgãos de controle interno. No cenário atual temos esse embate entre os
órgãos de controle, que querem ampliar sua atuação e a gestão pública, que
enxerga esses órgãos de controle como inimigos e com riscos institucionais
(Subcontrolador de Governo Aberto da CGE).
Conheço de tratativa direta que nós temos junto com a CGE. O trabalho que
eles estão executando é bastante interessante, até sob o ponto de vista da
sistematização da normatização. O trabalho da CGE é um primor em matéria
das cartilhas, padronização das legislações. O grupo que trabalha com as
normas anticorrupção faz um trabalho próximo do nosso. Discutimos muito
com eles, já que o trabalho é deles. [...] Depois da publicação da Lei
Anticorrupção, o trabalho da CGE cresceu muito (Coordenadora-Geral do
NAJ-AGE).
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A compreensão de respondente do nível tático se dá na mesma direção da
percepção dos respondentes do nível estratégico, conforme se observa da seguinte
fala:

Tenho! A gente vê a própria implantação da Controladoria-Geral com criação
de duas áreas que não existiam. A correição, que é o combate à corrupção, e
o governo aberto, que é a prevenção da corrupção. O governo aberto divulga
a transparência pública, e isso é o combate à corrupção. Isso vem do governo
federal, que já tinha essa preocupação de combater a corrupção (Assessor
Técnico e de Pesquisa e Desenvolvimento da CGE).
A percepção de respondente do nível operacional está alinhada com as percepções
emitidas pelos respondentes dos níveis estratégico e tático. O entrevistado assim se
manifestou:

Instrumentos são as leis contra a corrupção. O portal da transparência. A
exigência de o servidor público prestar contas, por meio de declaração de
bens e valores. São fatores positivos para você combater a corrupção. O
próprio cidadão também tem que se interessar e conferir as contas,
acompanhando as ações do governo (Assessora USCI-SESP).
Os resultados obtidos demonstram que vários instrumentos de combate à corrupção
têm sido criados e ampliados no Brasil e no governo do estado de Minas Gerais,
corroborando o estudo de Ferreira e Morosini (2013), que constatou caber ao Estado
criar um sistema de incentivos e punições para tornar a corrupção menos atraente.

4.2.7 Governança pública no governo do estado de Minas Gerais

Foi possível verificar, a partir das percepções dos entrevistados, que já existe uma
discussão acerca da utilização da GOP pelo governo do estado de Minas Gerais. O
TCU (2014) já havia chamado a atenção para a utilização de ideias de governança
no exame de assuntos importantes para o serviço público. Quando indagados se a
GOP já está sendo utilizada pelo governo mineiro, muitos dos entrevistados tiveram
dúvidas e hesitaram em responder à pergunta. Parte dos servidores públicos
entrevistados demonstrou não possuir qualquer noção a respeito do que venha a ser
GOP. Outra parte que manifestou certo conhecimento acerca do assunto ficou
dividida. Foi indicado por um grupo de servidores públicos que o governo do estado
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de Minas Gerais já está utilizando a GOP. Inclusive, foi salientada a existência de
aspectos da GOP na SESP, tais como as ações de transparência e a instituição do
SEI do governo do estado de Minas Gerais. Outros servidores públicos atestam que
a GOP está começando a ser discutida na APE, por meio de um processo de
disseminação e de debate da matéria, que vem sendo realizado pela CGE com a
construção do PMPI. Um dos respondentes entende que a GOP está sendo utilizada
pelo governo mineiro, mas de forma parcial. Há, também, quem entenda que a GOP
ainda não está sendo utilizada pelo governo do estado de Minas Gerais. As repostas
para a questão e que contribuem para a investigação podem ser verificadas nas
seguintes falas. Primeiramente, são destacados os depoimentos dos respondentes
do nível estratégico, cujas percepções indicam a utilização da GOP pelo governo do
estado de Minas Gerais:

Sim, mas não de uma maneira sistêmica. Eu vejo um papel forte da CGE. De
uma maneira mais distante, mas com uma relação próxima do Estado, vejo o
Tribunal de Contas trabalhando fortemente nessa área. A AGE tem um
trabalho importante, apesar de não ser o seu papel primordial, mas na análise
jurídica faz esse filtro muito bem. Acho que a gente tem que melhorar a
governança, no sentido de ela ser um fator de prevenção do dia a dia. [...].
Olha as segregações que ocorreram, a autonomia dos atores dentro de cada
área. Vou dar exemplo dos pregoeiros. Eles têm autonomia e trabalham junto
com a AGE. Aqui dentro temos a CGE. A capacitação tem sido muito forte. E
o que eu chamo hoje de um “up”, que é um viés da governança, é que todos
os atos estão inseridos no SEI para o público externo (Secretário de Estado
de Segurança Pública).
Sem dúvida! Essa pergunta retoma a anterior. Está se estruturando sim. Isso
é uma exigência internacional. Dependendo do país ou do contrato que o
Estado for ter parceria, isso é cobrado. Tanto no serviço público, como na
iniciativa privada. Tem ainda a pressão interna da sociedade e a externa para
essa conformidade da norma e do exercício lícito da norma. A sociedade
também está despertando o interesse pela gestão. Hoje, é muito frequente o
cidadão utilizar meios de denúncia. Se verificamos várias denúncias de
determinado órgão, então pera aí, tem uma falha nesse órgão. O gestor não
pode alegar que não sabe, porque se ele está ciente dessas denúncias. Hoje,
estamos tendo essa visão ampliada na SESP. A gente percebe que tem um
esforço comum de estar em conformidade com as normas. Primeiro fazemos
um planejamento estratégico. Depois estruturamos as assessorias, que são
imprescindíveis, a fim de termos maior eficiência. Todo o tempo temos que
capacitar e alertar os colegas, porque a postura do gestor reflete em toda a
Secretaria. Nesse aspecto, o nosso Secretário demonstra essa preocupação,
de estar em conformidade com as normas e tem exigido de toda equipe essa
atuação (Secretário Adjunto de Segurança Pública).
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Difícil responder isso, porque eu tenho pouca vivência. Mas acredito que sim.
Acho que já existe essa preocupação. A gestão da SESP é muito técnica. Os
agentes públicos que estão ali no arcabouço da formação da vontade da
política, no âmbito da segurança pública, são extremamente técnicos, morais
e tem uma consciência da necessidade de seus atos passarem pelos órgãos
de controle (Assessor Jurídico Chefe).
Já está sendo usada, sim! Até porque existe legislação que obriga. Então não
é questão de querer, é uma questão de ter que fazer. O que se questiona,
não é se é feito, mas sim, como é feito. Com que qualidade é feito. É o que
acabamos de falar. Existe transparência? Existe! Qual tipo? Tem o portal da
transparência. Só que eu não vejo propaganda. Eu não vejo, por exemplo, um
marketing governamental na TV, igual a todos os ônibus que têm a foto da
Cidade Administrativa. Eu nunca vi um ônibus com foto assim: acesse o portal
da transparência. Falando para que o cidadão busque a informação da
despesa pública. Não existe um movimento de fomentar o controle social.
Existe a transparência? Sim, existe, porque é lei. Então tem transparência?
Tem! Tem accountability? Tem! Agora, se está correto, eu não sei! Existem os
mecanismos e eles são adotados pelo governo. O que se questiona é com
que qualidade e importância o Estado dá para isso (Auditora Setorial Chefe).
Sim! Exatamente por essas características. E aponto a transparência como a
que mais aparece, que mais está presente na decisão dos gestores públicos
(Subsecretário de Integração de Segurança Pública).
Os respondentes do nível estratégico que vislumbram uma GOP ainda incipiente no
governo do estado de Minas Gerais externaram suas respostas da seguinte forma:

Não! Posso dizer que nós estamos implementando o Programa Mineiro de
Integridade, e ele visa isso. Difícil dizer em que estágio estamos. O programa
trabalha esses eixos. Sinceramente não sei te dizer onde estamos hoje.
Temos procurado fazer diagnósticos para saber onde estamos. É o primeiro
ano que estamos trabalhando nessa questão. Esse decreto é prepositivo, não
impositivo. Estamos atuando com esse trabalho de convencimento, e boa
parte tem aceitado isso. [...] É um trabalho de formiguinha, mas cada passo é
um passo, um avanço. [...] Mas não dá para fazermos uma avaliação. Hoje,
estamos melhor do que ontem (Assessor Chefe do Controle Interno da CGE).
Não! Não dá para dizer que já esteja sendo, mas está começando a ser
discutido e debatido, até porque conta com a iniciativa da CGE. No ano
passado foi criado o PMPI, que visa justamente criar uma cultura de ética no
Estado. Para atingir isso utilizamos vários instrumentos e mecanismos, como
ampliação da transparência, fortalecimento dos códigos de conduta,
comissões de ética, gestão de riscos, no âmbito da administração pública,
governança de funcionamento dos órgãos, de como as decisões são
tomadas, questão de conflito de interesses. A CGE tem a ideia de propor
normas nesse sentido. Hoje, existe um cenário propício para isso, porque
quando o Governador instituiu o PMPI, tivemos uma base para gente levar
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isso adiante. Ele prevê que cada órgão do Estado faça um plano específico
para trabalhar as questões que falamos aqui. Para essa evolução, nós já
temos o PMPI e a Controladoria, que já está conduzindo o programa.
Estamos trabalhando isso e sensibilizando os órgãos para fazer o seu plano.
Na própria CGE estamos construindo o plano de integridade, para servir de
referência, mas não é fácil (Subcontrolador de Governo Aberto da CGE).
O respondente do nível estratégico que percebe a GOP sendo utilizada de forma
parcial pelo governo do estado de Minas Gerais assim respondeu:

Em parte, sendo muito realista. Ainda acontecem gestões que não são
absolutamente preocupadas com governança pública. [...] A máquina pública
não dá conta de controlar da forma que deveria. Vou dar um exemplo dos
convênios. O Estado peca muito com eles. A prestação de contas é
demorada, não tem uma fiscalização efetiva, em tempo real. Com o termo de
parceria é diferente, porque você tem que ter um acompanhamento quase
que diário. Acho que o Estado é mais preocupado, mas não dá conta de
responder em tempo para que a gestão seja eficiente, transparente,
impessoal, legal. A gente ainda tem um déficit, talvez de pessoal ou de
capacidade técnica. Você precisa de um contador para fiscalizar um convênio,
custa para achar um no Estado. Até tem, mas ele está abarrotado de serviço
para fazer. Isso acaba interferindo nessa gestão responsável (Subsecretária
de Prevenção à Criminalidade).
O respondente do nível estratégico que entende não haver a utilização da GOP pelo
governo do estado de Minas Gerais emitiu sua resposta da seguinte forma:

Existe um desejo, e existe um trabalho, e tem muita gente que quer fazer isso.
Mas dizer que isso está sendo executado pelo governo do estado de Minas
Gerais, entendo que ainda não. Acho que não chega a todas as pessoas, a
todos os setores. Não temos isso muito claro, e só conseguiríamos isso, se
tivéssemos muita clareza do que é ser ético. Enfim, de todas essas questões
(Assessora de Comunicação Social).
A percepção de respondente do nível operacional se alinha com as percepções
emitidas pelos respondentes do nível estratégico, no que se refere à utilização da
GOP pelo governo do estado de Minas Gerais. O entrevistado assim se manifestou:

Em alguns órgãos do Estado já tem. Você já ouve falar de governança
corporativa. Já tem a questão de se ter adesão às normas. É uma coisa ainda
nova, que está chegando agora, mas acho que precisa de haver um incentivo
maior dos gestores. Fomentar mais e divulgar mais essas normas, os atos
que podem ser considerados antiéticos. Ainda falta muito virar hábito de todos
(Assessora USCI-SESP).
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Com base nos resultados obtidos, não é possível afirmar que a GOP já está sendo
efetivamente utilizada pelo governo do estado de Minas Gerais. O que se percebe é
que já há uma discussão a respeito da matéria no âmbito do Poder Executivo
Estadual, com a utilização de conceitos de governança, evidente com a publicação
da Lei Estadual nº 22.257/2016 (Minas Gerais, 2016a), que trata da reforma
administrativa do governo mineiro e altera a estrutura orgânica da APE; do Decreto
Estadual nº 47.088/2016 (Minas Gerais, 2016d), que trata da organização da SESP;
e do Decreto Estadual nº 47.185/2017 (Minas Gerais, 2017a), que concebe o PMPI
com a finalidade de criar um ambiente íntegro no estado de Minas Gerais por meio
do desenvolvimento da cultura da ética, honestidade e conformidade, transparência
e prestação de contas, com ênfase no fortalecimento e aprimoramento da estrutura
de governança, da gestão de riscos, da aplicação efetiva de códigos de conduta
ética e da adoção de medidas de prevenção de atos ilícitos, direcionadas para os
agentes públicos, organizações públicas e privadas e sociedade. Os depoimentos
corroboram o entendimento do TCU (2014) de que as ideias de governança já estão
sendo utilizadas para examinar temas significativos para o serviço público, em razão
das mudanças estruturais ocorridas na APB, a partir da década de 1990, que
demandam a realização de condutas éticas, transparentes e de boa governança,
para garantir a confiabilidade das instituições públicas.

4.2.8 Dificuldades gerenciais ou operacionais da gestão pública do governo do
estado de Minas Gerais

Foi possível verificar as percepções dos respondentes em relação às principais
dificuldades gerenciais ou operacionais ocorridas na GP do governo do estado de
Minas Gerais e em relação às principais dificuldades práticas para identificar
situações que trazem prejuízos ao Erário decorrentes de atos de corrupção, fraude,
ilegalidade ou outras situações. Autores como Ferreira et al. (2008) e Faria et al.
(2012) alertam para a ocorrência de variadas dificuldades e problemas na GP de
determinados órgãos e que causam impactos negativos em suas atividades. Muitos
dos servidores públicos entrevistados entendem que os obstáculos iniciam-se com a
inexistência de mecanismos de CI ou, quando existentes, de sua utilização
inadequada pela própria AP. Também foram relacionadas brechas existentes na
legislação, ausência de mapeamento de processos, inexistência de manuais de
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procedimentos, falta de fiscalização efetiva nos instrumentos contratuais ou
congêneres e carência de profissionais técnicos qualificados e capacitados. As
repostas para as questões, e que contribuem para a investigação, podem ser
verificadas nas seguintes falas dos respondentes do nível estratégico:

Dificuldade de se brecar o processo logo no início. Não deixar o tempo passar
para depois verificar a ocorrência de um pagamento antecipado e a não
entrega do produto. Esse tipo de situação já foi identificada na antiga SEDS
(Secretário de Estado de Segurança Pública).
Diante do trabalho e da postura do Secretário e de toda a equipe, não vejo,
assim, tanta dificuldade de identificar. Isso não tem acontecido. Se ocorrer,
vamos tomar conhecimento e as providências serão imediatas. Pretendemos
que haja de fato uma fiscalização por parte dos subsecretários, superintendes
e diretores, para que não se permita esse tipo de situação. Na SESP não
permitimos nenhum tipo de desvio, mesmo porque, hoje, temos uma gestão
bem alinhada, transparente e que não permite qualquer tipo de atuação do
servidor nesse sentido (Secretário Adjunto de Segurança Pública).
Conseguir dar mais transparência aos processos. Ter uma plataforma que
seja de acesso a todos, para acompanhamento dos processos. [...] Quanto
mais você difunde uma informação, dando acesso a todas as pessoas, você
diminui as chance de processos mais corruptivos. Devemos ter mais acesso,
transparência e controle (Assessora de Comunicação Social).
São muitas as situações de ilícitos administrativos praticadas por servidores.
Muitos desses ilícitos acabam resultando em ações de responsabilidade
extracontratuais, em desfavor do Estado, por terceiros lesados. O julgamento
dessas ações cai diretamente nos cofres públicos. [...] É preciso, em termos
de estrutura, ampliar o controle da CGE, na questão dos ilícitos
administrativos, com uma atuação conjunta, numa eventual ação de regresso
e improbidade administrativa pela Procuradoria do Estado. A AGE seria
necessariamente subsidiada pelas apurações da CGE, ao fim dos processos
administrativos disciplinares. [...]. Por mais que eu tenha citado o crescimento
desses dois órgãos de controle, que atuam no combate à corrupção, tanto a
Controladoria-Geral do Estado, que é um órgão de controle interno, quanto a
Procuradoria-Geral do Estado, que é um órgão de controle de legalidade,
estão subutilizados, ou seja, não exercem integralmente suas atribuições, até
por questão estrutural. Se estivessem em pleno funcionamento, teríamos,
sim, uma diminuição nos casos de corrupção (Assessor Jurídico Chefe).
Temos dificuldades de recursos humanos, de recursos tecnológicos e da
própria informação. Nós somos controle interno e sempre vai haver essa
dificuldade para o setor. [...] Poucas dificuldades práticas. A gente consegue
identificar, aplicar, corrigir. Identificamos danos ao Erário, desvios de dinheiro.
A dificuldade não é prática, ela é política (Auditora Setorial Chefe).
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Várias dificuldades, especialmente capacidade técnica, equipe qualificada
para que as áreas controlem ou acompanhem o que elas executam. [...] Esse
é um problema grave. Falta gente competente para auxiliar nessa parte de
transparência, conferência, controle, etc. [...] Falta capacidade de resposta
rápida. No caso de um convênio, por exemplo. Você vai fazer a prestação de
contas e fiscalizar após o término de sua vigência. Você só fiscaliza depois do
final. E não é no final, imediatamente após o término. Demora anos
(Subsecretária de Prevenção à Criminalidade).
Aponto como dificuldade a formação de uma equipe técnica. Acho que ainda
falta uma equipe técnica (Subsecretário de Integração de Segurança Pública).
Volto na questão de falta de política de Estado. Falta de continuidade da
coisa. Muda a gestão, muda tudo, inclusive as características do órgão. Falta
transparência efetiva. Tudo isso permite que a corrupção encontre caminhos
para se propagar. É questão cultural. Para que eu vou mudar? Esse
pensamento tem que mudar. Essa cultura tem que ser mudada. Mas as
questões culturais não se modificam da noite para o dia. [...] Os mecanismos
que a gente dispõe, enquanto controle interno, não são como os de outros
órgãos. Não temos alternativas como outros órgãos têm. Temos que trabalhar
em parâmetros palpáveis. Para se identificar a ocorrência, de fato, de um ato
de corrupção, só conseguimos se ela for feita externamente, por meio de
quebra de sigilo telefônico, bancário. Há, também, o excessivo volume de
coisas que temos que trabalhar. Temos uma estrutura de controle que não
atende essa demanda. Como você vai exercer o controle com poucas
pessoas? A maior dificuldade é ter braços e pernas para atingir os aspectos
que tem que ser fiscalizados (Assessor Chefe do Controle Interno da CGE).
Algumas dificuldades começam na própria falta de mecanismos de controle
interno. Como esses mecanismos não atuam a contento, você abre uma porta
para que esses desvios aconteçam. É aquela ideia das três linhas de defesa.
Se essa primeira linha não funciona direito, e aí tem vários fatores, e um deles
pode ser que o controle não foi bem elaborado ou de tomada de decisões que
fogem do que foi instituído. E às vezes você até tem o controle interno com
um fluxo, mas se você faz uma avaliação desse fluxo, você tem um problema.
E muitas vezes não vai haver essa segunda linha de defesa (Subcontrolador
de Governo Aberto da CGE).
A percepção dos respondentes do nível tático se iguala à percepção dos
respondentes do nível estratégico, com a identificação, inclusive, de algumas
dificuldades práticas que prejudicam as rotinas da GP estadual. Os entrevistados
assim se manifestaram:

Questão de quadro de pessoal. Temos hoje um quadro reduzido na
Secretaria. Ultrapassamos o limite com o gasto de pessoal. Essas limitações
financeiras atrapalham a gestão. Cito, também, demandas que não são
atendidas a tempo. [...] Temos sistemas defasados que precisam de
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melhorias para que haja um melhor controle, um maior acompanhamento. A
falta de comunicação e interlocução entre as áreas também prejudica a
gestão (Superintendente de Recursos Humanos).
Tem fatores que atrapalham a gestão pública, como, por exemplo, a
descontinuidade das políticas públicas. Uma falta de continuidade nos
sistemas informatizados, que dificulta a obtenção de informação para análise
gerencial. A base de dados não tem continuidade e isso impede um
gerenciamento das informações. [...] A questão dos processos que não são
mapeados, adequados. Não temos manuais de procedimentos. São raros os
órgãos que têm. Não tem um controle interno adequado, e quando eu falo em
controle interno, falo de primeira linha, que é feito pela própria administração
pública. A falta desse controle interno propicia tudo isso que foi dito,
relacionado à corrupção (Assessor Técnico e de Pesquisa e Desenvolvimento
da CGE).
A percepção dos respondentes do nível operacional se assemelha com as dos
níveis estratégico e tático, na medida em que também são identificadas dificuldades
práticas que atrapalham o cotidiano da GP estadual, conforme se verifica de suas
falas:

Identifico a alta rotatividade de pessoas, como as inúmeras mudanças de
gestores públicos ou secretários. Também identifico a falta de continuidade
das políticas públicas. Isso afeta a eficiência dos serviços públicos e atrapalha
o exercício das funções (Analista Executivo USCI-SESP).
Falta de comunicação das áreas técnicas. Entre as áreas da SESP mesmo.
[...] Existem muitas brechas na legislação que permitem que isso aconteça. A
legislação não consegue abarcar tudo. É nesses pequenos detalhes que as
situações ocorrem. Também falta de fiscalização em instrumentos contratuais.
Vai se mantendo um ciclo. O problema não é identificado pela ausência de
fiscalização (Assessora AJU-SESP).
Os resultados obtidos demonstram a existência de várias dificuldades gerenciais ou
operacionais que ocorrem na GP do governo do estado de Minas Gerais.
Evidenciam, também, as principais dificuldades práticas na identificação de
situações que causam prejuízos ao Erário, sejam elas decorrentes de corrupção,
fraude, ilegalidade ou qualquer outro tipo de situação. Os depoimentos corroboram e
complementam o estudo de Ferreira et al. (2008), que constatou situações
semelhantes na gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social de Viçosa, tais
como estrutura precária, com carência de equipamentos, ausência de padronização
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de procedimentos, dificuldades de controle e de avaliação de desempenho de
pessoas, projetos e programas ofertados.

Os depoimentos também corroboram e complementam o estudo de Faria et al.
(2012), que verificou resistência às mudanças em certos departamentos de uma
instituição federal do ensino superior localizada no sul do estado de Minas Gerais.
No estudo ainda foi observada a atuação de gestores sem formação e/ou
capacitação, bem como o diminuto planejamento.

Os depoimentos ainda corroboram e complementam o estudo de Silva e Sarreta
(2015), que analisou o fenômeno da corrupção a partir de situações da vida real, no
qual autoridades públicas se desviaram dos mandamentos legais para atendimento
de interesses meramente particulares.

4.2.9 Processo administrativo punitivo/sancionador

Procurou-se, ao longo das entrevistas, detectar o grau de conhecimento dos
respondentes em relação aos processos administrativos punitivos, também
denominados de sancionadores. Autores como Medauar (2015) já haviam chamado
a atenção para a prerrogativa da AP de impor penalidades administrativas aos
particulares que violem instrumentos contratuais firmados com o Poder Público.
Percebeu-se que a metade dos entrevistados, por já ter atuado em alguma fase do
procedimento, conhecia sobre a matéria e compreendia a sua relevância. Tal
situação ficou bastante nítida nos níveis estratégico e operacional. No primeiro caso,
uma parte considerável dos respondentes já havia instaurado algum processo
administrativo

punitivo

e/ou

proferido

alguma

decisão

administrativa

no

procedimento, inclusive aplicando uma das sanções administrativas previstas na Lei
Federal nº 8.666/1993 (Brasil, 1993). Outra parte significativa possuía entendimento
sobre aspectos técnicos do referido assunto, promovendo ações de assessoria e
consultoria, mediante acompanhamento de diretrizes, parâmetros e normas.

Em relação ao nível operacional, mais da metade dos respondentes já tinha
participado de algum estágio do procedimento administrativo, emitindo documentos,
sobremaneira técnicos, de sua responsabilidade. Quanto ao nível tático, modesto
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número de entrevistados detinha conhecimento sobre o processo administrativo
sancionador. Tal compreensão era oriunda de sua participação em alguma etapa do
procedimento administrativo ou de sua contribuição durante a coleta de dados e
informações pela área responsável pela condução do processo. A outra metade dos
entrevistados ou não tinha qualquer conhecimento a respeito do tema ou não sabia
diferenciar o processo administrativo punitivo do processo administrativo disciplinar,
que é aquele destinado a investigar responsabilidade de servidor público por
infração cometida no exercício de suas funções ou a ela relacionada, conforme
estabelecido na Lei Federal nº 8.112/1990 (Brasil, 1990), que dispõe sobre o regime
jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações
públicas federais; e na Lei Estadual nº 869/1952 (Minas Gerais, 1952), que dispõe
sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais.

Foi possível verificar, ainda, as percepções dos entrevistados em relação aos
critérios utilizados para aplicação de penalidades nos processos administrativos
sancionadores da SESP. Constatou-se que a maioria dos respondentes não possuía
arcabouço teórico que lhes permitisse emitir opinião sobre o assunto. Para aqueles
que conheciam a matéria, foi solicitada opinião acerca da existência, ou não, de
critérios objetivos de aplicação de penalidades nos processos administrativos
sancionadores da SESP. Nesse caso, apenas os entrevistados do nível estratégico
se posicionaram. O pensamento desses respondentes se deu de forma semelhante,
indicando a necessidade de criação ou o estabelecimento de critérios objetivos para
a

aplicação

de

sanções

administrativas

nos

processos

administrativos

sancionadores, visto que, até então, inexistentes. Dessa forma, os respondentes
reconheceram ser essa uma iniciativa adequada. As repostas para as questões, e
que oferecem contribuições para a investigação, podem ser observadas nas
seguintes falas dos respondentes do nível estratégico:

Esses processos são instaurados contra empresas, a partir de uma justa
causa administrativa, de um erro ou irregularidade. [...] Em relação à
dosimetria da pena, eu não sei se ela é estabelecida pela norma. [...] Eu
concordo com a criação de critérios objetivos de aplicação de penalidades
nos processos administrativos sancionadores da SESP (Secretário de Estado
de Segurança Pública).
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O processo sancionador é instaurado quando se tem evidência de um
descumprimento de uma cláusula contratual. A administração pública pode
aplicar a penalidade devida. [...] Critério é aquele que está previsto na norma
e no contrato, mesmo porque o administrador não pode criar uma pena de
sua cabeça. Ele tem que estar fundamentado. [...] Em se tratando de sanção,
tem que ser objetivo. Os critérios têm que ser objetivos. Não podemos deixar
isso na mão do servidor que vai aplicar a penalidade. Isso, ao meu ver, fere o
direito de defesa. Os critérios têm que ser objetivos. Quanto mais objetivo se
é, mais transparente será a tramitação do processo (Secretário Adjunto de
Segurança Pública).
Tenho conhecimento. Eles são feitos pela Unidade Setorial de Controle
Interno. Sei quando eles devem ser instaurados e aplicados. [...] Entendo que
a criação de critérios objetivos para a aplicação de sanções administrativas
nos processos sancionadores é adequada. Isso deve ser institucionalizado.
Ou seja, todos os servidores deveriam conhecer esses processos. Entrou na
Secretaria, de que forma for, por concurso ou indicação, deveria conhecer
esses procedimentos no primeiro dia de trabalho (Assessora de
Planejamento).
Tenho conhecimento. Inclusive fui um dos primeiros aqui a pedir. Sancionador
é justamente aquele contra terceiros que cometem algum ilícito, já
devidamente comprovado. [...] A criação de critérios objetivos para a
aplicação de sanções administrativas nos processos sancionadores é uma
iniciativa adequada (Subsecretário de Atendimento Socioeducativo).
Tenho conhecimento. No caso da SESP é instaurado por demanda do
ordenador de despesas [...] Com a incorporação do núcleo de processo
administrativo sancionador pela USCI da SESP, passamos a ter uma
qualidade mais técnica nos procedimentos. [...] Não existem critérios para
aplicação de penalidades. [...] É fundamental a existência de critérios
objetivos. Ainda não temos critérios padronizados para que as sanções sejam
aplicadas de forma eficiente. É o primeiro mecanismo e o mais rápido de
combate à corrupção (Auditora Setorial Chefe).
De uma maneira bem básica, posso dizer que são instaurados pelo
descumprimento do fornecedor de cláusulas contratuais. Em relação à criação
de critérios objetivos, sempre defendi isso. Já tivemos vários casos de
fornecedores que receberam 70 advertências. Tem de haver uma escala de
progressão da penalidade e tem que ter um limite para que essas entidades
sejam afastadas (Assessor Chefe do Controle Interno da CGE).
Que eu saiba são aqueles critérios previstos na Lei 8.666. Hoje temos o PAR,
que é decorrente da Lei Anticorrupção. Os fatos geradores muitas vezes se
confundem. Em relação aos critérios objetivos, a lei é muito vaga. Ela prevê a
aplicação de sanções, como impossibilidade de contratar. Na prática da
execução contratual, os órgãos, na medida do possível, teriam que tentar criar
ou estabelecer os critérios para aplicação das sanções. Existe até uma
discussão sobre a possibilidade ou não da administração pública aplicar
sanções baseadas apenas nas previsões genéricas. Alguns dizem que se a
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administração pública não estabelecer minimamente as condutas que levaram
às punições no âmbito do contrato, ela não poderia aplicar sanção, porque
seria uma ofensa daquele princípio de que eu não posso aplicar uma
penalidade sem a previsão legal. É como se não estivesse previsto. Se eu
não prever a conduta, eu não posso aplicar sanção. Então alguns questionam
isso. Se eu não previ que determinado acontecimento levará a multa de x por
cento, depois da execução contratual eu não poderia aplicar essa multa.
Então, temos um problema de previsão de tipos de condutas e de
penalidades correspondentes (Subcontrolador de Governo Aberto da CGE).
A percepção dos respondentes do nível tático se conforma com a percepção dos
respondentes do nível estratégico, no que diz respeito ao conhecimento do processo
administrativo punitivo ou sancionador:

Eu já participei de um processo contra uma empresa. A gente viu que o
contrato não caminhava como deveria ser. Encaminhamos a demanda para
um setor da SEDS, que seguiu com esse processo. Fez as oitivas. A empresa
apresentou a defesa. A Assessoria Jurídica parece que deu um parecer.
Teve, também, a penalidade. A empresa recorreu tanto administrativamente
quanto judicialmente (Diretora de Ensino Integrado).
A percepção dos respondentes do nível operacional coincide com as percepções
apresentadas pelos níveis estratégico e tático, em relação ao conhecimento do
processo administrativo punitivo ou sancionador, conforme se verifica de suas falas:

O processo administrativo é previsto em lei. No âmbito do Estado ele pode ser
instaurado por qualquer fato que chegue ao conhecimento do agente público.
Pode-se instaurar um processo contra qualquer irregularidade que se verifica
nas relações do Estado com o particular. As penalidades são previstas em
legislação. Deve-se observar o devido processo legal, a ampla defesa e o
contraditório. [...] Em relação aos critérios objetivos, entendo que seria
adequado. De uma forma em geral, a questão das penalidades fica muito
subjetiva (Analista Executivo USCI-SESP).
Tenho conhecimento. Eles são instaurados a partir de irregularidades nas
execuções de contratos. Esses instrumentos são acompanhados pelos
gestores que verificam sua execução. Eles identificam e apontam alguma
irregularidade e mandam para o setor devido, para que sejam feitas as
apurações (Assessora USCI-SESP).
Os resultados obtidos demonstram que muitos servidores públicos ainda não
possuem qualquer conhecimento a respeito dos processos administrativos
sancionadores e de sua importância para a AP. Outros tantos servidores já
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conhecem da matéria, mas ignoram seus pormenores. Os servidores públicos que
efetivamente compreendem o tema vislumbram a necessidade de instituição de
critérios objetivos para aplicação eficiente de penalidades administrativas nas
entidades infratoras, como forma de coibir a prática de irregularidades e ilícitos. Há,
inclusive, entendimento de que os processos administrativos sancionadores são a
primeira e mais rápida forma de se combater a corrupção na GP. As respostas
colhidas corroboram e complementam o estudo de Medauar (2015) no que se refere
à prerrogativa da AP em aplicar sanções administrativas aos contratados por atrasos
ou pela inexecução total ou parcial de instrumentos contratuais, com a observância
do devido processo administrativo, e respeito ao contraditório e à ampla defesa.

4.2.10 Controle interno na administração pública

A maior parte dos entrevistados percebe o grau de importância e de relevância do CI
para a AP. Autores como José Filho (2008), já haviam chamado a atenção sobre o
importante papel exercido pelo CI na AP para assegurar a boa gestão dos negócios
públicos. Embora muitos dos respondentes enxerguem o CI como órgão
eminentemente repressivo, outros tantos notam que sua atuação vai além da
fiscalização e da punição, englobando ações preventivas e corretivas, além de
parceria e assessoramento direto dos gestores públicos. Destaca-se a visão de
alguns respondentes, que entendem haver subaproveitamento do potencial dos
órgãos de CI, decorrentes da falta de estrutura mínima adequada para sua atuação
e da carência de mão de obra técnica especializada e qualificada. Pode-se salientar,
ainda, que o órgão de CI muitas vezes encontra dificuldade de acesso ao gestor
público, que não compreende sua atuação como apoio para a tomada de decisões.
As repostas para a questão podem ser verificadas nas seguintes falas dos
respondentes do nível estratégico:

Entendo que o controle interno está sendo utilizado pelo governo do estado
de Minas Gerais, mas não na sua totalidade. Precisamos sair do formalismo
diário e alcançar todo mapeamento da estrutura. Eu vinculo isso ao
compliance. Criar mecanismos para tornar essas empresas inidôneas,
quando for o caso, e para melhorar o caráter ético. [...] Entendo que a gente
precisa melhorar muito no controle interno, buscando uma correção diária no
controle. Não deixar crescer relatório, papel e no final falar que estava errado,
porque já estava errado há oito meses atrás. Por que não se corrigiu lá trás?
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Eu não sei qual o verbo certo. Se é eficiência, eficácia ou tempestividade da
atuação. Eu acho que o controle interno tem que ser uma coisa que breque
ou que corrija (Secretário de Estado de Segurança Pública).
O controle interno tem sido aplicado no governo de Minas Gerais. Em alguns
órgãos está muito mais consolidado, como, por exemplo, Polícia Civil, que
tem sua corregedoria própria. Nas demais Secretarias notamos um interesse
em fortalecer os núcleos de correição administrativa. [...] Existe um
acompanhamento e uma cobrança na qualidade dos gastos, na destinação
dos recursos, na qualidade do serviço prestado. Estão sendo criados
mecanismos para se verificar isso. Algumas áreas conseguem fazer isso
melhor. Outras estão avançando. Mas não tem como fugir disso. Dessa busca
pela qualidade do serviço e do gasto, da boa aplicação do recurso. São
exigências que hoje nos são impostas, tanto pelo governo, como pela
população. Na SESP estamos fazendo um grande esforço para adequar e
fortalecer a unidade de controle interno. O papel do controle interno é
evidente. No dia a dia percebemos colegas sendo notificados em práticas que
não são conformes. O olhar está se focando na prevenção e na orientação,
sem deixar de lado a repressão. [...] O gestor público, em virtude da demanda
que chega, não tem condição de ter o domínio ou a leitura de todos os
documentos. Ele se baseia nos pareceres, nas informações técnicas. Se o
controle interno for efetivo, trará mais segurança para o gestor. Só não gosta
de controle quem pretende fazer algo equivocado ou errado. O controle
interno presente e atuante é uma segurança para o gestor (Secretário Adjunto
de Segurança Pública).
Tivemos uma mudança interessante na lei de reforma administrativa, que
ampliou consideravelmente os poderes da Controladoria-Geral do Estado
sobre os processos administrativos disciplinares, que é uma forma de controle
interno da atuação do servidor. Enxergo um acionamento constante da
unidade de controle interno. [...] Entendo que o Estado pode resolver
internamente seus problemas de combate à corrupção, por meio dos órgãos
da Controladoria e da Procuradoria do Estado, em que pese serem, ainda,
dois órgãos subutilizados. Entendo que o controle interno possibilita
segurança nas informações para o gestor público, auxílio na tomada de
decisões, acompanhamento de indicadores e legalidade dos atos públicos e
aprimoramento de processos. [...] Na SESP temos dois órgãos de controle.
Temos a unidade de controle interno e temos a unidade da Advocacia-Geral
do Estado. Eu vejo que a unidade de controle interno tem um caráter mais
repressivo do que preventivo. Eu costumo, na minha atuação como
Procurador do Estado, acioná-la mais no caráter preventivo. Já a procuradoria
não, ela é necessariamente prévia. Hoje eu vejo uma atuação predominante
da unidade interna dentro das suas atribuições correcionais, de caráter
repressivo. Mais repressivo que preventivo, mas acredito que se tivéssemos
uma estrutura maior, teria uma iniciativa de maior prevenção. Quanto à
atuação da procuradoria, é necessariamente prévia, de caráter preventivo
(Assessor Jurídico Chefe).
Estamos muito bem nesse sentido, porque temos, pelo próprio planejamento
feito pela CGE, análise de riscos dos processos. Cada Secretaria tem seu
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planejamento, de acordo com a área de risco, linhas de ação para auditoria. E
mais do que isso, a gente faz, inclusive, auditoria, chamada no nosso caso,
de auditoria de gestão, que é exemplo do que estamos fazendo nos
convênios, que deixa de dar importância para o caráter financeiro e
operacional do recurso, mas busca ver o atingimento do objeto, do produto
que está sendo entregue, se com a qualidade necessária. Em Minas Gerais,
hoje, temos um leque de atuação na parte operacional, com todos esses
aspectos, quanto no de execução de gestão de políticas públicas. [...]
Complementando, o controle interno é muito mais de parceria e gestão do
que fiscalização e punição, porque quem fiscaliza e pune é o controle externo
e não o interno (Auditora Setorial Chefe).
O controle interno é aplicado na SESP, mas ele também não consegue
responder toda a demanda, que é maior que a capacidade do Estado de
controlar. [...] Entendo que o controle interno proporciona segurança para o
gestor público. Isso é importante para o Estado, importante para a sociedade
como um todo. É importante para você tentar garantir que os atos públicos
respondam a legalidade, impessoalidade, eficiência. O controle tem que
existir e tem que ser ampliado (Subsecretária de Prevenção à Criminalidade).
Fundamental, porque o controle interno vai fiscalizar. Fazendo a distinção
técnica do que é controle interno, vou falar do ponto de vista do TCU. O
Tribunal chama de primeira linha de defesa o controle de cada área. Ele é
fundamental, porque vai fiscalizar exatamente os mecanismos de cada área
do órgão. O TCU tem essas três linhas de defesa. Controle interno, que é a
primeira linha de defesa. A segunda linha de defesa é exercida a nível de
supervisão. E terceira linha de defesa seria exatamente a área de controle
interno, que verifica a primeira e a segunda linhas de defesa. Nós estamos
aqui para evitar que atos, às vezes não propositais, ocorram. Então o controle
interno, se entendido como mecanismo de apoio, e tem que ser entendido
assim, é fundamental para a segurança do gestor, eficácia do órgão,
eficiência do órgão. Temos muitas legislações. Você descumprir alguma coisa
é fácil. Então eu, enquanto gestor, não faria nada que minha unidade de
controle interno não pudesse dizer que estaria adequado. Isso nos leva à
segunda situação. Nosso modelo hoje é de centralizar. Tenho unidade de
controle interno em cada órgão e os dirigentes entendem que o auditor tem
que avaliar tudo que acontece no órgão (Assessor Chefe do Controle Interno
da CGE).
Fundamental, porque ele transmite confiança, ele inibe comportamentos. Para
nós, ele ultrapassa os limites do interno para mostrar à sociedade que existe
uma organicidade, inclusive para prestar segurança naquela administração. O
controle interno passa esse recado de que a gente controla para que vocês
estejam seguros. Sua implementação é mais que desejável. Só tem medo de
controle interno quem faz coisa errada (Coordenadora-Geral do NAJ-AGE).
A percepção dos respondentes do nível tático, embora em menor número, está
alinhada com a consciência dos respondentes do nível estratégico, consoante se
depreende das seguintes manifestações:
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No governo não sei dizer tanto, mas na SESP, eu acho que se encaminha
sim. Já está sendo implementado há algum tempo. Eu acho que ele tem se
aperfeiçoado. A gente tem a auditoria que está aí no nosso pé, com nossos
contratos. Outro dia achei uma situação interessante. Relativa a uma
prestação de contas pendente de uma diária. Fui notificada que a pessoa
responderia a um processo se ela não prestasse contas. Já estava muito
atrasada. Achei muito bom o uso desse recurso, porque está sendo
acompanhado até de coisas pequenas. O papel do controle interno é
fundamental. Caso contrário, todo mundo faz o que quer. Mesmo porque
alguns consideram que o dinheiro público não é de ninguém. As pessoas
acham que podem fazer mais ou não fazer nada, que não faz diferença,
porque não tem ninguém medindo. [...] Uma área de controle interno
fortalecida ajuda a se caminhar mais no eixo (Diretora de Ensino Integrado).
No ano de 2015 percebi uma evolução muito grande, mas de algum tempo
para cá, o controle interno, falando de terceira linha de defesa, tenho
percebido uma quebra nesse ímpeto. Na primeira linha de defesa não
percebo nenhuma evolução. A segunda linha de defesa é nula, não existe no
Estado. Teve uma tentativa de aplicar essa segunda linha na terceira linha de
defesa, que foi pela criação de uma metodologia de auditoria baseada em
risco, que era feita a gestão de risco. Isso foi feito na antiga SEDS. Ali foi o
embrião que não foi para frente. Mas mesmo assim era uma terceira linha de
defesa fazendo uma ação de segunda linha de defesa (Assessor Técnico e de
Pesquisa e Desenvolvimento da CGE).
A percepção do respondente do nível operacional, apesar de reduzida, se
assemelha às apresentadas pelos níveis estratégico e tático. Sua manifestação se
deu no seguinte sentido:

Eu percebo que o controle interno é de muita importância. Ele não está
vinculado ao órgão. Se efetivamente aplicado, traz muito resultado e tem
muita chance de se conseguir atingir os objetivos da governança e aplicar
com efetividade os princípios, além de diminuir a corrupção. Vejo como
essencial para qualquer órgão da AP (Analista Executivo USCI-SESP).
Foi possível verificar as percepções dos entrevistados dos níveis estratégico, tático e
operacional em relação à importância e relevância do CI para a AP. Os resultados
corroboram e complementam o estudo de José Filho (2008), que constatou que o CI
na AP deve estar sempre presente, atuando de forma preventiva em busca da
execução dos objetivos colimados, sendo, ainda, uma importante ferramenta
detectiva e corretiva, que deve ser operada com austeridade e autonomia, com o
propósito de desempenhar as finalidades a que se propõe.
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O conjunto dos resultados permitiu inferir que, dentre os mecanismos que promovem
o fortalecimento, o aprimoramento e a qualidade da GP e da GOP, destacaram-se a
necessidade de adequação e a conformidade com a legislação (compliance) e o
papel do CI como meio de promover melhorias na gestão e governança, a partir de
estímulos à integridade, transparência, equidade (fairness) e à prestação
responsável de contas (accountability). Cada um dos diferentes mecanismos de CI
foi percebido de maneira específica pelos diferentes respondentes, mas, em geral,
se alinhavam ao conceito de compliance, indicando o acompanhamento das regras,
no sentido de cumprir, obedecer, atender, estar de acordo, estar em conformidade
com a ética, com as leis, decretos e regulamentos e demais normas de conduta e
regras de comportamento, proporcionando, quando bem utilizado, efetivo combate
às fraudes, à corrupção e à lavagem de dinheiro, em linha com o estabelecido na Lei
Federal nº 12.846/2013 (Brasil, 2013a), também denominada de Lei Anticorrupção.

Os resultados se alinham às observações de Medauar (2015), que preceitua a
necessidade de responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela
prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, assim como
o disposto no art. 7º da referida lei, que leva em consideração na aplicação das
sanções a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade,
auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos
de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica. Um entendimento mais objetivo
dessa realidade no âmbito do governo do estado de Minas Gerais se dará com base
na análise dos processos administrativos punitivos instaurados no âmbito da SEDS,
conforme descrito no capítulo Metodologia da Pesquisa.

4.3 Análise dos processos administrativos punitivos instaurados no âmbito da
SEDS, com base em recomendações do órgão de controle interno

Os diversos depoimentos colhidos demonstraram a importância dos processos
administrativos punitivos ou sancionadores para a AP. Com base nas percepções
dos respondentes dos diferentes níveis, verificou-se que esses procedimentos
administrativos apresentaram aspectos de GOP, compreendendo mecanismos de
compliance, integridade, transparência, equidade e accountability, entre outros. Na
investigação empírica, averiguou-se, também, que a instauração dos referidos
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processos, no âmbito da SEDS, pode ser vista como um tipo de CI, do tipo corretivo
ou subsequente, decorrente da ineficiência e da ineficácia da AP, que não
acompanhou e/ou não fiscalizou a atuação defeituosa do particular, seja durante o
processo de contratação, seja durante o fornecimento do bem, da prestação do
serviço ou da execução da obra. Nesse ensejo, a ideia desse tipo de CI é minimizar
os erros de modo que não ocorram novamente no futuro ou que possam ser
reduzidos, eliminados e que não aconteçam com a mesma intensidade.
Em termos específicos, a matéria atinente ao processo administrativo, no âmbito da
APE, é tratada na Lei Estadual nº 14.184/2002 (Minas Gerais, 2002). Esse diploma
legal estabelece normas gerais sobre o processo administrativo, com a ressalva de
que os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria,
aplicando-se lhes apenas subsidiariamente os preceitos da regra geral. O Decreto
Estadual nº 45.902/2012 (Minas Gerais, 2012a), que dispõe sobre o Cadastro Geral
de Fornecedores (CAGEF), previsto no art. 34 da Lei Federal nº 8.666/1993 (Brasil,
1993), e regulamenta a Lei Estadual nº 13.994/2001 (Minas Gerais, 2001), que
instituiu o Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administração

Pública

Estadual

(CAFIMP),

disciplina

os

procedimentos

administrativos para instauração de processo administrativo punitivo, no âmbito do
Poder Executivo do estado de Minas Gerais.

Conforme descrito no capítulo 3 - Procedimentos Metodológicos -, procurou-se
identificar, no âmbito da SEDS, processos administrativos punitivos instaurados com
base em recomendações de auditoria, constantes de relatórios ou de notas técnicas
fundamentadas, em que o órgão de CI tenha observado tanto a prática de condutas
tipificadas como criminosas pela Lei Federal nº 8.666/1993 (Brasil, 1993), quanto
inconformidades, irregularidades, ilegalidades, corrupção e fraude praticadas por
pessoas físicas ou jurídicas contra a APE, no curso de processos licitatórios ou
durante a execução de contratos administrativos.

Com base nos resultados, foi constatado, em vários casos, ao analisar os processos
administrativos punitivos instaurados mediante recomendações de auditoria, o
descumprimento total ou parcial de contratos administrativos celebrados com a APE,
conforme descrito a seguir. Além disso, verificou-se a ocorrência de atos ilícitos e
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condutas inidôneas em variados procedimentos, que vão desde a formação do preço
de referência do processo de compra, até a efetiva contratação da entidade privada.
Também ficou constatada a aplicação, por parte dos Ordenadores de Despesas ou
por parte do Secretário de Estado ou autoridade a ele equivalente, de sanções
administrativas às sociedades empresárias infratoras, de acordo com as previsões
contidas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/1993 (Brasil, 1993), destacando-se a
penalidade administrativa de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a AP. Em certos casos, constatou-se que a sanção de multa foi aplicada
juntamente com a penalidade administrativa de declaração de inidoneidade,
conforme hipótese legal contida na Lei Geral das Licitações e Contratos da AP. A
aplicação das sanções administrativas observou, ainda, condições estabelecidas
nos instrumentos convocatórios e contratuais. Ademais, a APE, em algumas
situações, promoveu a rescisão unilateral de contratos administrativos, nos termos
dos arts. 77, 78 e 79, I, da Federal nº 8.666/1993, bem como efetuou a cobrança de
valores indevidamente recebidos pelas entidades privadas, visando à recomposição
patrimonial do Erário.

Ressalta-se que os oito procedimentos analisados se desenvolveram mediante
estrita observância às garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório. Em que pese ter havido tal constatação nesses processos, não se
pode atestar que essas garantias constitucionais tenham sido observadas nos
demais procedimentos instaurados. Tanto que os respondentes das entrevistas, que
apresentaram

conhecimento

sobre

os

processos

mostraram-se divididos quando perguntados sobre

administrativos

punitivos,

a observância, nesses

procedimentos, das garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla
defesa, do contraditório e dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, finalidade, motivação, razoabilidade, eficiência e transparência. Foi
constatado que uma parcela dos entrevistados consegue perceber a plena
observância dessas garantias e princípios nos processos administrativos punitivos,
ao passo que a outra parte não enxerga sua aplicação em plenitude.

Foi instaurado processo administrativo punitivo para apuração de informações
contraditórias apresentadas por determinada sociedade empresária, mediante
documentação contábil, em dois procedimentos licitatórios distintos da SEDS, que
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tinham como objeto a prestação de serviços de fornecimento de alimentação para
diferentes unidades prisionais localizadas no interior do estado de Minas Gerais. A
instauração do procedimento ocorreu a partir de Nota Técnica emitida pela antiga
Auditoria Setorial da SEDS, de natureza preventiva, decorrente de consultas
formuladas por áreas técnicas da SEDS. O órgão setorial de CI detectou
irregularidades praticadas pela entidade privada, por meio de apresentação de
documentação inidônea para participação em certame licitatório da SEDS, em
conflito com documentação que já havia sido apresentada noutra licitação.

Ficou constatado, após regular processo administrativo punitivo, que a sociedade
empresária apresentou diferentes balanços patrimoniais e diferentes demonstrações
do resultado do exercício para o mesmo exercício social (a identificação do ano será
preservada, sendo utilizada a expressão “ano de 20xx”) em dois processos
licitatórios distintos da SEDS, comprometendo a validade dos certames. A empresa
modificou de maneira inidônea informações originalmente constantes de Livro Diário,
registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, apresentando à SEDS
diferentes versões (contraditórias e com conteúdo diverso) para seu Balanço
Patrimonial e para sua Demonstração do Resultado do Exercício, ambos de 31 de
dezembro de 20xx.

As diversas distorções, inconsistências, impropriedades técnicas e vícios existentes
no Balanço Patrimonial e na Demonstração do Resultado do Exercício da entidade
privada, ambas datadas de 31 de dezembro de 20xx, foram comprovadas,
caracterizando-se a adulteração de Demonstrativos Contábeis e a prática de ilícitos
administrativos por parte da sociedade empresária licitante.

A atuação da empresa se deu no sentido de frustrar e fraudar o caráter competitivo
dos procedimentos licitatórios da SEDS, sendo penalizada por suas condutas, com a
aplicação da sanção administrativa de declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a AP, independentemente de ter obtido qualquer tipo de vantagem.

A análise documental revelou que foi recomendada a remessa do procedimento para
o Ministério Público Estadual para a promoção de ação penal, nos termos dos arts.
100 e 101 da Lei Federal nº 8.666/1993. Também foi recomendada a remessa do
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procedimento para o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Minas
Gerais para que o órgão profissional conhecesse das condutas irregulares
praticadas pelo técnico em contabilidade da sociedade empresária e para que
pudesse adotar as medidas de praxe para o caso.

Após a conclusão do processo, instruído com o certificado de auditoria emitido pelo
órgão setorial de CI da SEDS, a CGE procedeu à inclusão da sociedade empresária
punida no CAFIMP, nos termos da Lei Estadual nº 13.994/2001 (Minas Gerais, 2001)
e do Decreto Estadual nº 45.902/2012 (Minas Gerais, 2012a).

Foi instaurado processo administrativo punitivo para apuração de condutas
irregulares e inidôneas praticadas pelos sócios de determinada sociedade
empresária, que ensejaram fraude em processo de dispensa de licitação da SEDS,
que tinha como objeto a prestação de serviço de fornecimento de alimentação para
unidade prisional localizada no interior do estado de Minas Gerais. A instauração do
procedimento ocorreu a partir de nota técnica emitida pela antiga Auditoria Setorial
da SEDS, decorrente de análise preventiva dos processos de dispensa e
inexigibilidade de licitação. O órgão setorial de CI constatou a prática de fraude pela
entidade privada durante sua participação no processo de dispensa de licitação.

Ficou constatado, após regular processo administrativo punitivo, que os sócios de
sociedade empresária declarada inidônea pela SEDS, e que se encontrava inscrita
no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a APE
(CAFIMP), transferiram suas atividades para outra empresa do mesmo grupo
familiar, com sede no mesmo endereço e objeto social idêntico, com o propósito de
evitar a perda de mercado e assegurar o lucro empresarial, enquanto perdurasse a
penalidade de declaração de inidoneidade imposta à primeira empresa, vindo a
participar de processo de dispensa de licitação para prestação de serviço de
fornecimento de alimentação para unidade prisional.

O grupo familiar estratégico de empresas, sob o comando da mesma administração,
e que representava o interesse de uma única família - mesmo grupo econômico -,
por meio da realização conjunta de negócios, utilizou-se da segunda sociedade
empresária (mera extensão da primeira entidade privada), com o intuito de fraudar a
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Lei Federal nº 8.666/1993 para atendimento de interesses particulares. Isso porque
a primeira empresa se encontrava impedida de licitar e contratar com o Poder
Público. As manobras realizadas pelos sócios das empresas permitiram que toda a
estrutura da primeira empresa fosse transferida para a segunda empresa,
sucedendo-a nos negócios, de forma que as atividades desenvolvidas pela primeira
entidade privada não fossem interrompidas pelas limitações impostas quando da
aplicação da penalidade administrativa de declaração de inidoneidade. Os artifícios
utilizados pelos sócios das duas empresas para esquivarem-se de sanção imposta
pela SEDS são interpretados como abuso da personalidade jurídica em detrimento
do interesse público.

As condutas praticadas pelos sócios das duas empresas, que apresentavam
parentesco sanguíneo e por afinidade, foram demasiadamente sérias e reprováveis,
violando os princípios básicos de direito administrativo e os princípios norteadores
do procedimento licitatório, uma vez que tinham a intenção de burlar a Lei Geral das
Licitações e Contratos da AP. Tais condutas ocorreram no sentido de frustrar e
fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório, dando ensejo à aplicação
da penalidade administrativa de declaração de inidoneidade à segunda empresa,
além da extensão dos efeitos dessa sanção aos sócios do grupo familiar. Agindo
dessa forma, a APE se movimentou de modo útil, privilegiando os princípios da
eficiência, razoabilidade, finalidade e moralidade. Entender de outro modo significa
deixar a AP engessada, impedida de atuar ante a verificação de fraude na
constituição ou no desenvolvimento de empresa, com o escopo de furtar-se ao
cumprimento de penalidade mais gravosa, anteriormente imposta. A ausência de
punição, por sua vez, incentiva a proliferação de manobras ardilosas no universo
empresarial, justamente como modo de burla à atividade sancionadora do Estado.

A análise documental revelou que foi recomendada a instauração de processo
administrativo de responsabilização em desfavor da segunda sociedade empresária
e dos sócios das duas entidades privadas, nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013
(Brasil, 2013a). Além disso, foi recomendada a remessa do processo administrativo
punitivo para o Ministério Público Estadual para a promoção de competente ação
penal, nos termos dos arts. 100 e 101 da Lei Federal nº 8.666/1993 (Brasil, 1993).
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Após o término do processo, acompanhado do certificado de auditoria do órgão
setorial de CI da SEDS, a CGE efetuou a inclusão da entidade privada punida no
CAFIMP, nos termos da Lei Estadual nº 13.994/2001 (Minas Gerais, 2001) e do
Decreto Estadual nº 45.902/2012 (Minas Gerais, 2012a).

Destaca-se que, dos fatos apurados nesse processo administrativo punitivo, foi
instaurado pela CGE um Processo Administrativo de Responsabilização (PAR), em
atendimento ao Decreto Estadual nº 46.782/2015 (Minas Gerais, 2015), no qual foi
determinado analisar a hipótese de desconsideração da personalidade jurídica das
sociedades empresárias, possibilitando a extensão dos efeitos das sanções que
porventura venham a ser aplicadas às pessoas jurídicas, aos administradores e
sócios com poderes de administração.

Foi instaurado processo administrativo punitivo para apuração de condutas
irregulares e inidôneas praticadas por determinada sociedade empresária, que
ensejaram fraude em processo licitatório da SEDS, ao proceder à entrega de objeto
diverso do licitado. A instauração do procedimento ocorreu, a partir de Relatório de
Auditoria emitido pela CGE, decorrente de auditoria efetuada na SEDS, para
apuração de fatos narrados em denúncia recebida pelo Ministério Público do Estado
de Minas Gerais, que relatava possíveis fraudes nas licitações realizadas na SEDS,
além de desvios de verbas públicas e subtração de patrimônio público. O órgão
central de CI constatou a procedência dos fatos integrantes da denúncia e, portanto,
das condutas irregulares e inidôneas praticadas pela entidade privada.

Ficou constatado, após regular processo administrativo punitivo, que a sociedade
empresária fraudou o processo licitatório da SEDS para obtenção de vantagem
indevida. Isso porque, em vez de entregar o produto cotado em sua proposta
comercial, procedeu à entrega de objeto diverso do licitado com custo mais baixo,
em aproximadamente 80%.

A sociedade empresária participou da sessão de lances de pregão eletrônico da
SEDS, ofertando produto de certa marca, identificada nesse momento como “X”. A
entidade privada sagrou-se vencedora do certame, por apresentar a melhor
proposta. Convocada para a apresentação de amostra do objeto licitado, realizou a
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entrega do produto da marca “X” ofertado em sua proposta comercial. A amostra
desse produto foi aprovada por área técnica da SEDS. Após o recebimento da
autorização de fornecimento, que continha a especificação do produto, seu prazo de
entrega, a marca, o quantitativo, o valor unitário e o valor total, a empresa efetuou a
entrega de objeto diverso do licitado, ou seja, produto da marca “Y”, que tinha preço
de custo extremamente menor do que o produto ofertado da marca “X”. Além disso,
emitiu nota fiscal com a descrição do produto da marca “X”, que havia sido cotado
em sua proposta comercial, sendo que de fato não entregou tal mercadoria,
tampouco comercializou, vindo, assim, a cometer fraude fiscal. Como consequência
da conduta fraudulenta cometida pela entidade privada, a

APE realizou

indevidamente o pagamento do produto, recebendo material divergente do licitado, o
que provocou prejuízos aos cofres públicos.

Pelas condutas fraudulentas praticadas, a sociedade empresária foi penalizada com
a sanção administrativa de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com
a AP, cumulada com a sanção de multa.

A análise documental revelou que foi recomendada a instauração de procedimento
administrativo disciplinar próprio, com envio dos documentos à corregedoria da
SEDS, visando à apuração de responsabilidade de todos os servidores públicos
envolvidos que, por qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, facilitaram ou
concorreram para a realização da fraude. Ainda foi recomendada a remessa do
processo administrativo punitivo para o Ministério Público Estadual para a promoção
de competente ação penal, nos termos dos arts. 100 e 101 da Lei Federal nº
8.666/1993.

Após a conclusão do processo, instruído com o certificado de auditoria expedido
pelo órgão setorial de CI da SEDS, a CGE incluiu a empresa punida no CAFIMP, em
atendimento aos dispositivos da Lei Estadual nº 13.994/2001 e do Decreto Estadual
nº 45.902/2012.

Foi instaurado processo administrativo punitivo para apuração de irregularidades
praticadas por duas sociedades empresárias durante a formação do preço de
referência de processo licitatório da SEDS, cujo objeto era a aquisição de material
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de segurança, e que acabaram por ensejar fraude à licitação. O procedimento
também se refere à entrega de produto fora da especificação estabelecida em edital
de licitação. A instauração do procedimento ocorreu a partir de Relatório de Auditoria
emitido pela CGE, decorrente de auditoria efetuada na SEDS, para apuração de
fatos narrados em denúncia recebida pelo Ministério Público do Estado de Minas
Gerais, que relatava possíveis fraudes nas licitações realizadas na SEDS, além de
desvios de verbas públicas e subtração de patrimônio público. O órgão central de CI
verificou a ocorrência dos fatos integrantes da denúncia e, por conseguinte, das
condutas irregulares e inidôneas praticadas pelas entidades privadas.

Ficou constatado, após regular processo administrativo punitivo, que as duas
sociedades empresárias possuíam o mesmo objeto social, o mesmo endereço
comercial, o mesmo sócio administrador, além de quadro societário formado por
membros da mesma família (parentesco sanguíneo, em linha reta e colateral).
Apesar de fazerem parte de um grupo familiar estratégico de empresas, as duas
entidades privadas apresentaram orçamentos com preços diferenciados para o
mesmo produto, na mesma época e para o mesmo órgão, concorrendo de maneira
crucial para a formação do preço de referência do processo licitatório da SEDS.

A composição do preço de referência ficou comprometida por interesses
particulares, no instante em que o mesmo grupo familiar estratégico de empresas
apresentou dois orçamentos à SEDS, no total de três considerados válidos, retirando
o caráter competitivo do certame e a possibilidade de a APE encontrar preços mais
vantajosos para a pretendida aquisição, além de comprometer todas as fases
subsequentes do processo licitatório. Assim, a eficácia da competição restou
frustrada pelo conluio existente entre as entidades privadas, configurando o crime de
fraude à licitação.

Também ficou constatado que as sociedades empresárias atuavam em conjunto e
simultaneamente

noutros

processos

licitatórios

da

SEDS,

praticando

atos

semelhantes ao descrito, incluindo a rotina de oferecer lances de forma
concomitante nas sessões públicas das mesmas licitações. As empresas concorriam
de forma ilusória na formação dos preços de referência e nas disputas dos
processos licitatórios, a fim de evitar o risco de perda de mercado, confirmando a
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prática de conluio em licitação, que viola os princípios da AP, especialmente
legalidade, moralidade, impessoalidade e isonomia.

Tais condutas ocorreram no sentido de frustrar e fraudar o caráter competitivo do
procedimento licitatório, dando ensejo à aplicação da penalidade administrativa mais
severa às duas sociedades empresárias, qual seja, sanção de declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a AP.

Ainda ficou constatado que uma das sociedades empresárias procedeu à entrega de
produto em desacordo com as especificações técnicas exigidas no edital de
licitação, o que não é permitido pela Lei Federal nº 8.666/1993. Além da aplicação
da penalidade de declaração de inidoneidade, também foi aplicada a essa empresa
a sanção de multa pela entrega de produto diverso daquele especificado no edital de
licitação. Foi recomendada sua desclassificação do certame, bem como a rescisão
unilateral de seu contrato pela APE.

A análise documental revelou que também foi recomendada a instauração de
processo administrativo punitivo em desfavor de outra empresa participante do
referido grupo familiar estratégico, que também atuava em conluio com as
supracitadas sociedades empresárias, apresentando orçamentos para a composição
de preços de referência dos processos licitatórios da SEDS. Também foi
recomendada a instauração de procedimento administrativo disciplinar próprio, com
envio dos documentos à corregedoria da SEDS, visando à apuração de
responsabilidade de todos os servidores públicos envolvidos que, por qualquer ação
ou omissão, dolosa ou culposa, facilitaram ou concorreram para a realização da
fraude. Ainda foi recomendada a remessa do processo administrativo punitivo para o
Ministério Público Estadual para a promoção de competente ação penal, nos termos
dos arts. 100 e 101 da Lei Federal nº 8.666/1993.

Após a finalização do processo, instruído com o certificado de auditoria emitido pelo
órgão setorial de CI da SEDS, a CGE promoveu a inclusão das sociedades
empresárias punidas no CAFIMP, nos termos da Lei Estadual nº 13.994/2001 e do
Decreto Estadual nº 45.902/2012.
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Foi instaurado processo administrativo punitivo para apuração de irregularidades
praticadas por três sociedades empresárias que concorreram de forma irregular para
a formação dos preços de referência de diferentes processos licitatórios da SEDS e
que acabaram por ensejar fraude à licitação. A instauração do procedimento ocorreu
a partir de Relatório de Auditoria emitido pela CGE, decorrente de auditoria efetuada
na SEDS para apuração de fatos narrados em denúncia recebida pelo Ministério
Público do Estado de Minas Gerais, que relatava possíveis fraudes nas licitações
realizadas na SEDS, além de desvios de verbas públicas e subtração de patrimônio
público. O órgão central de CI constatou o fundamento da denúncia e, destarte, das
condutas irregulares e inidôneas praticadas pelas entidades privadas.

Ficou constatado, após regular processo administrativo punitivo, que as três
sociedades empresárias possuíam objeto social idêntico, além de quadro societário
formado por membros da mesma família (parentesco sanguíneo, em linha reta e
colateral). Apesar de fazerem parte de um grupo familiar estratégico de empresas,
as três entidades privadas apresentavam orçamentos com preços diferenciados para
o mesmo produto, na mesma época e para o mesmo órgão, concorrendo de maneira
decisiva para a formação dos preços de referência de diferentes processos
licitatórios da SEDS, afrontando os princípios da moralidade, da impessoalidade e
da isonomia.

A documentação juntada aos autos do procedimento administrativo demonstrou a
existência de conluio ou composição entre as empresas do grupo familiar
econômico/estratégico

durante

sua

participação

nas

licitações

da

SEDS,

comprometendo a formação dos preços de referência e a seleção das propostas
mais vantajosas para a APE, assim como a eficácia das competições, restando
frustrado o caráter competitivo dos processos licitatórios, e a configuração de fraude
à licitação.

As condutas praticadas deram ensejo à aplicação da penalidade administrativa mais
severa às três sociedades empresárias, qual seja, sanção de declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a AP.
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A análise documental revelou que foi recomendada a instauração de procedimento
administrativo disciplinar próprio, com envio dos documentos à corregedoria da
SEDS para apuração de responsabilidade de todos os servidores públicos
envolvidos que, por qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, facilitaram ou
concorreram para a realização das fraudes. Ainda foi recomendada a remessa dos
autos do processo administrativo punitivo para o Ministério Público Estadual para a
promoção de competente ação penal, nos termos dos arts. 100 e 101 da Lei Federal
nº 8.666/1993.

Após a conclusão do processo, instruído com o certificado de auditoria emitido pelo
órgão setorial de CI da SEDS, a CGE inseriu as entidades privadas punidas no
CAFIMP, nos termos da Lei Estadual nº 13.994/2001 e do Decreto Estadual nº
45.902/2012.

Foram instaurados três processos administrativos punitivos para apuração de
condutas irregulares e inidôneas praticadas por três sociedades empresárias que
ensejaram fraude em processo licitatório da SEDS e fraude em contrato
administrativo firmado com essa Secretaria de Estado, que tinham como objeto a
prestação de serviço de transporte de funcionários de penitenciária localizada no
interior do estado de Minas Gerais. A instauração dos procedimentos ocorreu a partir
de Relatório de Auditoria emitido pela antiga Auditoria Setorial da SEDS, decorrente
de solicitação formulada por área administrativa dessa Secretaria de Estado. O
órgão setorial de CI detectou inúmeras irregularidades praticadas pelas entidades
privadas, que vão desde fraude e frustração do caráter competitivo da licitação até a
subcontratação de serviços e descumprimentos contratuais.

Ficou constatada, após regulares processos administrativos punitivos, a existência
de uma relação comercial entre duas empresas do mesmo grupo familiar e uma
terceira entidade privada, que partilhavam não só a composição societária, mas
também veículos, representantes legais e até empregados. As sociedades
empresárias

do

mesmo

grupo

econômico/estratégico

participaram

concomitantemente da licitação da SEDS, tanto da formação do preço de referência,
quanto da fase de lances e disputa do certame. Atuaram, pois, em conluio de ações
e propósitos, para frustrar e fraudar o caráter competitivo do processo licitatório,
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visto que ausente de concorrência real, justa e limpa na seleção da proposta mais
vantajosa para a APE.

Às três sociedades empresárias foi aplicada a sanção de declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a AP. À entidade que detinha o contrato
administrativo também foi aplicada a sanção de multa. Ainda foi determinado o
ressarcimento ao Erário de valores indevidamente recebidos.

A análise documental revelou que foi recomendada a remessa dos processos
administrativos punitivos para o Ministério Público Estadual para a promoção de
competente ação penal, nos termos dos arts. 100 e 101 da Lei Federal nº
8.666/1993.

Finalizados os processos, instruídos com a certificação de auditoria emitida pelo
órgão setorial de CI da SEDS, a CGE realizou a inclusão das empresas punidas no
CAFIMP, nos termos da Lei Estadual nº 13.994/2001 e do Decreto Estadual nº
45.902/2012.

Após ser constatado que o processo administrativo punitivo ou sancionador realiza
um tipo de CI corretivo ou subsequente da GP, colaborando para o equilíbrio do
processo de contratação, execução e fiscalização e, consequentemente, para a boa
GOP, procurou-se identificar outras condutas graves praticadas por pessoas físicas
ou jurídicas que, por culpa ou dolo, ação ou omissão, feriram o ordenamento jurídico
vigente e os princípios básicos de Direito Administrativo, causando prejuízos ao
Erário estadual e à sociedade como um todo, justificando a aplicação de penalidade
administrativa mais severa, tal como a declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a AP. Nesse sentido, foram identificados mais quatro processos
administrativos punitivos da SEDS, instaurados com base em documentos emitidos
por áreas técnicas dessa Secretaria de Estado que não o órgão de CI.

Foi instaurado processo administrativo punitivo para apuração de condutas
irregulares e inidôneas praticadas por determinada sociedade empresária, que
ensejaram fraude em processo licitatório da SEDS, ao proceder à entrega de
produtos em desacordo com as especificações do edital de licitação e com
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características de falsificação. A instauração do procedimento ocorreu a partir da
emissão de parecer técnico pelo setor da SEDS responsável pelo recebimento dos
produtos. Esse setor observou a prática de fraude pela entidade privada, durante o
recebimento provisório dos produtos.

Ficou constatado, após regular processo administrativo punitivo, que a sociedade
empresária fraudou o processo licitatório da SEDS, entregando à APE produtos não
originais e com características de falsificação, em total afronta às especificações
exigidas no edital de licitação, que determinava a entrega de produtos originais, da
mesma marca do fabricante do equipamento eletrônico em que os produtos seriam
utilizados.

As condutas praticadas pela sociedade empresária, ao longo do procedimento de
contratação, comprometeram sua idoneidade, indicando o cometimento de
manobras furtivas com o intuito de burlar a Federal nº 8.666/1993. Inicialmente, a
empresa apresentou amostras em conformidade com as especificações contidas no
edital de licitação. Posteriormente, procedeu à entrega de produtos diferentes das
amostras apresentadas e com características de falsificação, como se originais
fossem. Não existia qualquer previsão no edital de licitação para a entrega de
produtos não originais, paralelos ou fora das especificações contratadas. A entidade
fraudou o procedimento licitatório, vendendo como verdadeira mercadoria falsificada.
Suas condutas comprometeram o serviço público, causando transtornos à APE.

Pelas condutas fraudulentas praticadas, que incluíram a realização de venda e a
efetivação de entrega de produto falsificado, a sociedade empresária foi penalizada
com a aplicação da sanção administrativa de declaração de inidoneidade para licitar
ou contratar com a AP.

A análise documental revelou que foi recomendada a remessa do processo
administrativo punitivo para o Ministério Público Estadual para a promoção de
competente ação penal, nos termos dos arts. 100 e 101 da Lei Federal nº
8.666/1993. Também foi recomendado que os produtos com características de
falsificação entregues pela empresa fossem direcionados à Delegacia Especializada
de Falsificações da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, a fim de que fossem
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adotadas as providências necessárias para instrução do inquérito policial. Ainda foi
recomendada a anulação da nota de empenho de despesa.

Após a finalização do processo, instruído com o certificado de auditoria expedido
pelo órgão setorial de CI da SEDS, a CGE realizou a inclusão da empresa punida no
CAFIMP, nos termos da Lei Estadual nº 13.994/2001 e do Decreto Estadual nº
45.902/2012.

Foi instaurado processo administrativo punitivo para apuração de irregularidades
praticadas por determinada sociedade empresária, vencedora de processo licitatório,
durante a execução de contrato administrativo celebrado com a SEDS, cujo objeto
era a prestação de serviço de fornecimento de alimentação, na forma transportada,
para os sentenciados e servidores de presídio localizado no interior do estado de
Minas Gerais. A instauração do procedimento se deu a partir de diligências
realizadas por servidores da SEDS que identificaram a ocorrência da situação
irregular.

De acordo com o contrato administrativo, as refeições e lanches destinados aos
sentenciados e servidores do supracitado presídio deveriam ser preparados/
produzidos dentro da unidade de alimentação e nutrição (cozinha) da empresa
contratada. A entidade privada deveria, pois, providenciar uma unidade de
alimentação e nutrição própria e arcar com todas as despesas de adaptação para a
produção de refeições e lanches destinados ao presídio, haja vista que nas
dependências da unidade prisional não havia local para a produção de alimentação.
Somente após o preparo/produção é que a sociedade empresária procederia ao
fornecimento da alimentação, ou seja, efetuaria o transporte das refeições e lanches
até o local determinado pela SEDS, distribuindo-os conforme estabelecido no
instrumento contratual. Ficou constatado que as condições definidas no contrato
administrativo para a prestação de serviço de fornecimento de alimentação eram
claras e precisas e não davam margem a equívocos ou interpretações diversas por
parte da empresa contratada.

A forma como a prestação do serviço de fornecimento de refeições e lanches ocorria
(forma transportada ou forma administrada) era fundamental para elaboração das
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planilhas de composição de custos para alimentação dos sentenciados e dos
servidores, visto que os custos do contrato de prestação de serviço de fornecimento
de alimentação na forma transportada são maiores do que os custos do contrato de
prestação de serviço de fornecimento de alimentação na forma administrada. A
diferença entre o serviço de fornecimento de alimentação prestado na forma
transportada (mais oneroso) para o serviço prestado na forma administrada (menos
oneroso), encontra-se nas despesas de adaptação para a produção de refeições e
lanches, incluindo água e energia elétrica, e nas despesas de transporte das
refeições.

Ficou constatado, após regular processo administrativo punitivo, que a empresa
contratada obteve vantagem indevida durante a execução do instrumento contratual,
ao praticar a conduta irregular de modificar unilateralmente o objeto do contrato
celebrado, passando a preparar as refeições dentro da própria unidade prisional
(forma administrada), com a construção de uma unidade de alimentação e nutrição
no interior da unidade prisional, quando a cláusula constante do contrato
administrativo estabelecia que o serviço de fornecimento de alimentação para o
presídio se daria na forma transportada.

A construção/adaptação de unidade de alimentação e nutrição dentro da unidade
prisional da SEDS modificou as condições originais do processo licitatório e do
contrato administrativo, tendo ocorrido por conta de suposto acordo realizado entre a
diretoria do presídio e a sociedade empresária, em total afronta aos trâmites
exigidos na legislação e aos princípios licitatórios, restando clara a frustração e a
fraude do caráter competitivo da licitação, a obtenção de vantagem indevida,
decorrente da modificação do objeto contratual, e a infringência aos princípios da
vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade, da igualdade e da
moralidade.

Pelas condutas fraudulentas praticadas, a sociedade empresária foi penalizada com
a sanção de advertência, cumulada com a sanção de multa. A entidade privada
também foi compelida a ressarcir aos cofres públicos do estado de Minas Gerais os
valores referentes ao consumo de água e de energia elétrica durante o período em
que ocupou indevidamente o espaço da unidade prisional para a produção das
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refeições e lanches, visto que foram efetivamente custeados pela SEDS. Além disso,
a empresa foi obrigada a ressarcir ao Erário o valor efetivamente recebido a título de
transporte da alimentação, haja vista que tal despesa não se efetivou no período em
que ocupou o espaço público.

A análise documental revelou que foi recomendada a instauração de procedimento
administrativo disciplinar próprio, com envio dos documentos à corregedoria da
SEDS, visando a apuração de responsabilidade de todos os servidores públicos
envolvidos que, por qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, facilitaram ou
concorreram para a modificação do objeto do contrato administrativo, permitindo a
construção/adaptação de unidade de alimentação e nutrição dentro da unidade
prisional da SEDS. Ainda foi recomendada a remessa do processo administrativo
punitivo para o Ministério Público Estadual para a promoção de competente ação
penal, nos termos dos arts. 100 e 101 da Lei Federal nº 8.666/1993.

Foi instaurado processo administrativo punitivo para a apuração de irregularidades
praticadas por determinada sociedade empresária, vencedora de processo licitatório,
durante a execução de contrato administrativo celebrado com a SEDS, cujo objeto
era a prestação de serviço de fornecimento de alimentação, na forma transportada,
para os sentenciados e servidores de presídio localizado na região metropolitana de
Belo Horizonte-MG. A instauração do procedimento ocorreu a partir da comunicação
do fato pela unidade prisional, que identificou a ocorrência da situação irregular.

Ficou constatado, após regular processo administrativo punitivo, que o contrato
administrativo de responsabilidade da empresa contratada foi indevidamente
utilizado com o objetivo de facilitar a entrada de produtos não permitidos nas
dependências da unidade prisional, tais como celulares, baterias, carregadores,
chips de telefonia móvel e substâncias psicotrópicas. Esses itens encontravam-se
inseridos no interior das marmitas destinadas aos sentenciados do presídio.

Diante das peculiaridades e complexidades do serviço prestado, deveria a
sociedade empresária agir de forma preventiva, a fim de evitar a ocorrência de
irregularidades no decorrer da execução do contrato. A entidade não promoveu as
fiscalizações e acompanhamentos necessários durante o transporte das refeições,
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até o momento de sua distribuição aos sentenciados da unidade prisional, deixando
que essa atividade corresse de maneira frouxa e por conta única e exclusiva de seu
colaborador. A falta de cuidados da empresa com a prestação do serviço de
fornecimento de alimentação possibilitou e potencializou a entrada de produtos
proibidos de circulação na unidade prisional, sendo, pois, diretamente responsável
pela conduta ilícita de seu colaborador.

Pelas condutas praticadas por culpa ou dolo, ação ou omissão, direta ou
indiretamente, a sociedade empresária foi penalizada com a sanção de advertência,
cumulada com a sanção de multa.

A análise documental revelou que foi recomendado intensificar os treinamentos dos
servidores públicos responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do contrato
administrativo na unidade prisional, a fim de evitar fatos semelhantes. Também foi
recomendada a utilização de detectores para verificação do conteúdo das refeições.
Ainda foi recomendada a remessa do processo administrativo punitivo para o
Ministério Público Estadual para a promoção de competente ação penal, nos termos
dos arts. 100 e 101 da Lei Federal nº 8.666/1993.

Foram instaurados, ao longo dos anos, sucessivos processos administrativos
punitivos para apuração de inúmeras e reiteradas irregularidades praticadas por
determinada sociedade empresária, vencedora de processos licitatórios, durante a
execução de contratos administrativos celebrados com a SEDS, cujos objetos eram
a prestação de serviço de fornecimento de alimentação, tanto na forma transportada,
como na forma administrada, para sentenciados e servidores de penitenciária
localizada no interior do estado de Minas Gerais e para adolescentes e servidores
de diversas unidades socioeducativas localizadas em Belo Horizonte-MG e região
metropolitana. A instauração dos procedimentos ocorreu a partir dos pareceres
técnicos emitidos pelo setor responsável pela fiscalização desse tipo de contrato
administrativo, que identificou as irregularidades.

Ficou constatado, após regulares processos administrativos punitivos, que a
sociedade empresária praticou inúmeras e constantes condutas irregulares, por
vezes reincidentes, e de natureza grave, que acabaram por infringir diversas
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obrigações impostas nos contratos administrativos celebrados com a SEDS,
trazendo múltiplos transtornos para a APE.

A empresa mostrou, no decurso do tempo, não possuir as condições necessárias
mínimas para prestar os serviços de fornecimento de alimentação de forma eficaz e
satisfatória, incorrendo em variadas, repetidas e persistentes falhas na execução
dos contratos administrativos, em total afronta à dignidade da pessoa humana, posto
que não fornecia alimentação digna aos adolescentes, sentenciados e servidores
das unidades socioeducativas e penitenciária, sacrificando sua saúde e seu bemestar.

A atuação deficiente da empresa, que prestava serviços irregulares e de máqualidade, não atendia às necessidades do interesse público. Tal situação gerou o
direito de a APE rescindir os contratos firmados, de modo que os serviços fossem
realizados por outra entidade com capacidade técnica para fazê-lo, dada sua
complexidade.

Ainda ficou constatado que a sociedade empresária fornecia alimentação abaixo da
gramatura correta, gerando lesão ao Erário e enriquecimento ilícito de sua parte. A
APE efetuava o pagamento da alimentação nos moldes estabelecidos nos
instrumentos contratuais e recebia refeições com gramaturas inferiores, em total
desacordo ao contratualmente estipulado.

Pela prática reiterada e persistente de descumprimentos contratuais, a sociedade
empresária foi penalizada com a sanção de declaração de inidoneidade para licitar
ou contratar com a AP, cumulada com a sanção de multa. A entidade privada
também foi compelida a ressarcir aos cofres públicos do estado de Minas Gerais os
valores referentes à diferença entre o peso correto por refeição previsto nos
instrumentos contratuais e a média encontrada nas pesagens realizadas pelo Núcleo
de Nutrição da SEDS.

No relatório técnico final, que englobou todos os processos administrativos punitivos
da sociedade empresária, foi recomendada a rescisão unilateral dos contratos
administrativos ainda vigentes à época e que foram objeto desses processos, bem
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como a realização de novos procedimentos licitatórios, com objetos idênticos aos
dos

contratos

que

seriam

rescindidos.

Também

foram

recomendados

o

acompanhamento e a fiscalização dos contratos de prestação de serviços de
fornecimento de alimentação da SEDS, incluindo nessa ação a pesagem diária das
refeições, tanto no almoço quanto no jantar, por meio de balança digital com
impressora integrada, e a anotação das inconformidades em relatórios diários de
alimentação. Além disso, foi recomendada a análise de todas as ocorrências
concernentes às refeições abaixo do peso encontradas nos referidos contratos de
prestação de serviços de fornecimento de alimentação, com a promoção dos
cálculos de ressarcimentos ao Erário dos valores dos prejuízos apurados. Ainda foi
recomendada a instauração de procedimento administrativo disciplinar próprio, com
envio dos documentos à corregedoria da SEDS, para verificação de eventuais
responsabilidades administrativas praticadas por servidores da SEDS durante a
gestão dos contratos, que por culpa ou dolo, ação ou omissão deixaram de dar
cumprimento à fiscalização.

A análise documental revelou que foi recomendada a remessa dos processos
administrativos punitivos, tanto para o Ministério Público Estadual, para a promoção
de competente ação penal, nos termos dos arts. 100 e 101 da Lei Federal nº
8.666/1993, como para a CGE, para verificação da possibilidade de instauração do
processo

administrativo

de

responsabilização

previsto

na

Lei

Federal

nº

12.846/2013.

Após a finalização dos processos, instruídos com os certificados de auditoria
emitidos pelo órgão setorial de CI da SEDS, a CGE realizou a inclusão da empresa
punida no CAFIMP, nos termos da Lei Estadual nº 13.994/2001 e do Decreto
Estadual nº 45.902/2012.

Além desses processos administrativos punitivos, instaurados por condutas
gravosas praticadas por entidades privadas, verificou-se, também, a abertura de
dezenas de outros procedimentos relativos ao fornecimento de alimentação para as
unidades prisionais e socioeducativas da SEDS, decorrentes de variadas
irregularidades ocorridas durante o processo de contratação e por inúmeros
descumprimentos contratuais. Do conjunto dos resultados, observou-se que, a
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despeito da importância do CI como instrumento de GP e GOP acentuada pelos
respondentes de níveis estratégico, tático e operacional, o tipo de CI corretivo ou
subsequente da GP foi realizado nessa Secretaria, de fato, em virtude do
inadequado e/ou irregular processo de contratação, execução e fiscalização dos
procedimentos administrativos. Nesse sentido, buscou-se compreender alternativas
e propor um modelo que padronizasse a aplicação de penalidades administrativas,
visando ao fortalecimento e à efetivação da GOP no governo do estado de Minas
Gerais.

4.4 Proposição e análise do modelo de controle interno

Com base nos resultados das entrevistas, na observação direta e, especialmente, na
análise documental, verificou-se que a APE encontra dificuldades para a efetiva
aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/1993, por não haver
critérios objetivos de aplicação de penalidades nos processos administrativos
sancionadores. Os resultados indicaram, também, que a maior parte dos
procedimentos instaurados referia-se aos contratos de prestação de serviço de
fornecimento de alimentação para sentenciados, adolescentes e servidores das
unidades prisionais e socioeducativas da antiga SEDS. Os referidos contratos eram
instrumentos que detinham grande importância para essa Secretaria de Estado,
tanto pelo elevado dispêndio de recursos financeiros na sua execução, quanto para
o cumprimento dos objetivos de custódia e ressocialização. A preocupação dos
gestores públicos era tanta, que foi solicitada à CGE a realização de auditoria
extraordinária para verificação da regularidade na execução desses contratos
administrativos. O órgão de CI da SEDS, em cumprimento ao Plano Anual de
Auditoria (PAA) 2014/2015, realizou Auditoria Baseada em Riscos (ABR) no
processo de execução dos contratos de alimentação, identificando os riscos
relacionados, bem como a avaliação da gestão de riscos aplicada ao processo.

Após a confecção do relatório de ABR, o órgão de CI, diante de demanda do
Governador do estado de Minas Gerais, juntamente com o Controlador-Geral do
Estado, realizou auditoria operacional na execução dos contratos de alimentação
das unidades prisionais e socioeducativas, nos pontos identificados no processo
onde figurou o risco “Faturamento a Maior”, seja como “evento”, seja como
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“consequência”. Posteriormente, o órgão de CI da SEDS, em observância ao PAA
2016, realizou novo trabalho de auditoria, como complemento dos trabalhos
realizados, com foco especial na regularidade dos procedimentos licitatórios (fases
interna e externa), relativos à prestação de serviço de fornecimento de alimentação
às unidades prisionais e socioeducativas da SEDS, e adequação dos contratos
celebrados com as propostas e editais. Após a extinção da SEDS, a SESP, diante
de suas competências, deu continuidade e passou a conduzir somente os contratos
de prestação de serviço de fornecimento de alimentação para as unidades
socioeducativas.

Dada a importância dos sobreditos contratos de alimentação e diante dos constantes
problemas ocorridos em sua execução, que culminaram na instauração de inúmeros
processos administrativos punitivos no âmbito da SEDS, este pesquisador sugeriu à
Auditora-Chefe da USCI-SESP o desenvolvimento de um modelo original de CI que
tivesse como principal objetivo a elaboração de regulamentação para a criação de
critérios objetivos de aplicação de penalidades nos futuros processos administrativos
sancionadores da SESP, decorrentes dos contratos de prestação de serviço de
fornecimento de alimentação para as unidades socioeducativas. A iniciativa foi
aprovada pela chefe do órgão de CI da SESP e, a partir do interesse da Instituição,
foi incluída no Plano de Atividades de Controle Interno (PACI) do ano de 2017.
Ocorre que, por dificuldades gerenciais e operacionais e pela própria separação da
SEDS, a ação não pôde ser concluída no ano de 2017, estando prevista nas
diretrizes do PACI do ano de 2018.

A justificativa para criação do modelo específico de CI para acompanhar e controlar
os processos de contratação, execução e fiscalização pública na SESP se deu em
função de o governo do estado de Minas Gerais ainda não possuir estabelecidos
critérios objetivos de aplicação de penalidades nos processos administrativos
sancionadores.

A análise dos resultados permitiu verificar a necessidade de normatização,
uniformização, isonomia e transparência dos procedimentos, para colaborar com a
efetividade da GOP estadual e a fim de dar mais lisura, equidade no tratamento e
justiça ao sistema e de conferir maior controle e fiscalização às atividades
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executadas pelas entidades privadas contratadas, visto que na APE as penalidades
administrativas ainda são aplicadas de maneira subjetiva, variando de acordo com o
fornecedor e com o tipo de contrato administrativo.

A inexistência de critérios objetivos de aplicação de penalidades nos processos
administrativos sancionadores é um contrassenso, eis que a Lei Geral das Licitações
e Contratos da AP prima por considerar em seus dispositivos a utilização de critérios
objetivos, tais como a metodologia de execução de obras, serviços e compras de
grande vulto, de alta complexidade técnica, a comprovação de boa situação
financeira da organização privada e o julgamento das propostas.

Desse modo, a criação do modelo específico de CI contribui para a melhoria da
qualidade da GOP e da GP do estado de Minas Gerais. Esse modelo de CI se alinha
ao Decreto Estadual nº 47.185/2017 (Minas Gerais, 2017a), que dispõe sobre o
Plano Mineiro de Promoção da Integridade. O modelo proposto visa estimular a
GOP por meio de um programa de compliance voltado para prevenção, detecção e
remediação dos atos lesivos previstos na Lei Anticorrupção, voltado para verificar,
fiscalizar e analisar fraudes nos processos de licitações e execução de contratos
com o setor público. Nesse sentido, o modelo em tela pode ser percebido como um
instrumento de CI e GP por promover, igualmente, em linha com o atual marco legal
estadual e federal, a cultura da ética, da integridade, da transparência e da
necessidade de prestação responsável de contas (accountability), com ênfase no
fortalecimento e aprimoramento da estrutura de governança, da gestão de riscos, da
aplicação efetiva de códigos de conduta ética e da adoção de medidas de prevenção
de atos ilícitos. Desse modo, a criação do modelo específico de CI para acompanhar
e controlar os processos de contratação, execução e fiscalização de contratos com o
setor público contribui efetivamente para a melhoria da qualidade da GOP e da GP
no estado de Minas Gerais e incentiva a transparência pública, o controle social e a
participação social, colaborando para a boa GOP estadual.

Conforme descrito no capítulo 3 - Procedimentos Metodológicos -, foram
catalogados e tabulados todos os dados e informações referentes às irregularidades
cometidas pelas sociedades empresárias contratadas pela antiga SEDS, quando da
execução de contratos de prestação de serviço de fornecimento de alimentação para
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as unidades prisionais e socioeducativas. Os dados e informações são provenientes
de documentos técnicos emitidos pelo Núcleo de Nutrição da SEDS, área técnica
responsável pela fiscalização dos contratos de alimentação. Também foram
identificados o grau de gravidade das irregularidades praticadas (leves, médias,
graves e gravíssimas), por meio de colaboração das áreas técnicas competentes da
SESP e parametrização. Por fim, foram criados os critérios objetivos de aplicação de
penalidades nos futuros processos administrativos sancionadores da SESP,
relacionados aos contratos de alimentação do sistema socioeducativo, a partir da
identificação dos critérios técnicos violados, das infrações administrativas, das
categorias de infrações, conforme a gravidade, incluindo as respectivas pontuações
e o método de cômputo dos pontos e das medidas administrativas a serem
adotadas. A proposta do modelo de CI simplificado foi tratar as irregularidades mais
graves e corrigir as distorções, até então existentes, no modus operandi do padrão
utilizado, por meio de uma única notificação por irregularidade praticada, ainda que
distintos os critérios de avaliação. Procurou-se, assim, combater a prática de
notificar o infrator, várias vezes, pela mesma irregularidade, diminuindo a quantidade
de notificações existentes.

O modelo simplificado de CI proposto foi denominado de Código de Infrações e
Sanções da SESP - Fornecimento de Alimentação e poderá ser adotado como
benchmarking por outros órgãos da APE, nos níveis federal, estadual, distrital ou
municipal, por órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, pelas
entidades da administração direta e indireta, pelos Tribunais de Contas e pelo
Ministério Público.

A elaboração de regulamentação para criação de critérios objetivos de aplicação de
penalidades nos futuros processos administrativos sancionadores da SESP teve
como fundamento a metodologia existente no art. 261 do Código de Trânsito
Brasileiro, que prevê a imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir
sempre que o infrator atingir a contagem de 20 pontos no período de 12 meses,
conforme a pontuação prevista no art. 259 do normativo. Analogamente, sempre que
a entidade privada contratada alcançar a pontuação estabelecida no Código de
Infrações e Sanções da SESP - Fornecimento de Alimentação -, fica esta suspensa
de participar de licitação e impedida de contratar com a Administração. Ressalva-se
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que as demais medidas previstas na Lei Federal nº 8.666/1993 para aplicação das
penalidades administrativas foram mantidas em sua integralidade.

Com base no modelo, às infrações administrativas previstas no Código de Infrações
e Sanções da SESP - Fornecimento de Alimentação -, serão computados os
seguintes números de pontos, de acordo com a gravidade da irregularidade
praticada pelo ente privado: gravíssima - 10 (dez) pontos; grave - 07 (sete) pontos;
média - 04 (quatro) pontos; leve - 02 (dois) pontos.

Sempre que o contratado atingir a contagem de 100 pontos no período de 12 meses,
independentemente do contrato de alimentação da SESP violado, ficará suspenso
de participar de licitação e impedido de contratar com a Administração. Essa
pontuação foi determinada a partir do estudo histórico das infrações cometidas nos
processos administrativos punitivos da SEDS, que observou média de 40 infrações,
por visita técnica de fiscalização realizada pelo Setor de Nutrição da antiga
Secretaria de Estado. A pontuação será computada após regular processo
administrativo sancionador, conduzido pelo Núcleo de Processo Administrativo
Sancionador da USCI-SESP, assegurados os princípios da ampla defesa e do
contraditório. O cômputo e o acompanhamento da pontuação serão efetuados pelo
Núcleo de Auditoria da USCI-SESP. A inscrição da entidade privada no CAFIMP
seguirá as medidas de praxe e ocorrerá por conta exclusiva da CGE.

Destacado nas entrevistas como uma iniciativa adequada, o modelo específico de CI
elaborado, que regulamenta a criação de critérios objetivos de aplicação de
penalidades nos futuros processos administrativos sancionadores da SESP,
decorrentes dos contratos de prestação de serviço de fornecimento de alimentação
para as unidades socioeducativas, foi submetido ao crivo de alguns dos
entrevistados. Entre eles se acentuam a Auditora Setorial Chefe e o Secretário
Adjunto de Segurança Pública. Após apreciação do modelo de CI, os respondentes
teceram comentários sobre o mesmo, aprovando o empreendimento e toda a
estruturação construída. Ademais, consideraram o modelo de CI apropriado para a
finalidade a que se propõe.
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Ressalta-se que, por se tratar de um modelo piloto, a metodologia utilizada foi
pensada com base no histórico de notificações executadas por meio de outra
metodologia. A própria metodologia proposta será capaz de alterar as estatísticas,
sendo passível de ajustes futuros que, entretanto, não invalidam a proposição do
modelo de CI.

O modelo de CI proposto, voltado para os contratos de fornecimento de alimentação
para as unidades socioeducativas da SESP, foi desenvolvido a partir do padrão de
fiscalização realizado pelos Setores de Nutrição da SEDS e da SESP e contempla
as irregularidades/infrações cometidas nesses instrumentos. Esse modelo de CI
considera aspectos de GOP, devendo ser publicado por meio de resolução do
Secretário de Estado de Segurança Pública, a fim de que a regra seja conhecida por
todos os participantes de processos licitatórios da SESP, conferindo maior
transparência aos futuros processos administrativos sancionadores dessa Secretaria
de Estado. O modelo de CI proposto pauta-se pela equidade, permitindo tratar
igualmente todos os contratados que prestam serviço de fornecimento de
alimentação para as unidades socioeducativas da SESP e, também, pela
conformidade, com a observância de preceitos legais e dos princípios constitucionais
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O modelo de CI
proposto colabora com a boa gestão e a boa GOP.

O modelo de CI proposto foi subdividido em tabelas para sua melhor visualização e
compreensão. Cada tabela contém um tipo de critério técnico que contempla
variadas infrações. As infrações cometidas possuem pesos diferentes e são
passíveis de adoção de medidas administrativas. Na primeira coluna de cada tabela
são identificados os critérios técnicos violados pelas entidades contratadas. Na
segunda coluna são especificadas as infrações administrativas cometidas por essas
mesmas entidades. Na terceira coluna são diferenciadas as categorias das
infrações, conforme a gravidade da irregularidade praticada. Na quarta coluna são
estabelecidas as medidas administrativas a serem adotadas, tanto pela entidade
contratada, como pela APE.

A Tabela 2 mostra o modelo simplificado de CI proposto, segundo o critério técnico
dos recursos técnicos administrativos.
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Tabela 2
Código de Infrações e Sanções da SESP - fornecimento de alimentação - recursos
técnicos administrativos
Critério
Técnico

Infração
1.1) Inexistência de alvará sanitário da Unidade de
Alimentação e Nutrição (UAN), padaria ou açougue
1.2) Inexistência de laudo de potabilidade de água,
caso
seja
utilizada
solução
alternativa
de
abastecimento de água
1.3) Não higienização da caixa d'água

1) Recursos Técnicos Administrativos

1.4) Inexistência de controle integrado de pragas ou
com prazo de validade vencido (dedetização /
desratização)
1.5) Inexistência de procedimentos operacionais
padrão (POP)
1.6) Inexistência de manual impresso de boas práticas
de fabricação
1.7) Falta de controle impresso de temperatura dos
alimentos e dos equipamentos
1.8) Inexistência de exames admissionais e periódicos
dos funcionários
1.9) Falta de treinamento dos funcionários, referente
às boas práticas de manipulação dos alimentos
1.10) Inexistência de profissional com curso de
graduação em Nutrição e com registro no Conselho
Regional de Nutricionistas (CRN), supervisionando as
atividades da UAN
1.11) Técnico em Nutrição supervisionando as
atividades da UAN, em substituição ao nutricionista
com registro no CRN
1.12) Nutricionista com carga horária inferior às 40
horas semanais
1.13) Quantidade de nutricionistas inferior à
determinada em regulamentação
1.14) Quantidade de funcionários inferior à
determinada em regulamentação
Fonte: elaboração própria.

Categoria
da Infração

Medida
Administrativa

Gravíssima

Rescisão contratual

Grave

Providenciar
regularização

Grave

Providenciar
regularização

Grave

Providenciar
regularização

Média
Média
Média
Média
Média

Providenciar
regularização
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização

Gravíssima

Rescisão contratual

Grave

Providenciar
regularização

Grave
Grave
Grave

Providenciar
regularização
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização

Na Tabela 2 foram especificadas 14 infrações administrativas relacionadas ao
critério técnico dos recursos técnicos administrativos. As categorias das infrações
variaram em gravíssima, grave e média. Entre as medidas administrativas a serem
adotadas estão a regularização da situação detectada e a rescisão unilateral do
contrato administrativo celebrado com a SESP.

A Tabela 3 exibe o modelo simplificado de CI proposto, segundo o critério técnico
dos manipuladores.
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Tabela 3
Código de Infrações e Sanções da SESP - fornecimento de alimentação manipuladores

2) Manipuladores

Critério
Técnico

Categoria
da Infração

Infração
2.1) Não utilização de uniformes pelos funcionários

Leve

2.2) Utilização de uniformes sujos

Grave

2.3) Não utilização de equipamento de proteção
individual (EPI) pelos funcionários

Grave

2.4) Utilização de EPI sujos

Grave

2.5) Utilização de adornos, maquiagem e perfumes por
parte dos funcionários
2.6) Pertences dos funcionários armazenados nas
dependências da cozinha
Fonte: elaboração própria.

Média
Leve

Medida
Administrativa
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização

Na Tabela 3 foram especificadas seis infrações administrativas referentes ao critério
técnico dos manipuladores. As categorias das infrações variaram em grave, média e
leve. A regularização da situação é a única medida administrativa a ser adotada
nesse critério técnico.

A Tabela 4 apresenta o modelo simplificado de CI proposto, segundo o critério
técnico dos procedimentos de controle de qualidade.

Tabela 4
Código de Infrações e Sanções da SESP - fornecimento de alimentação procedimentos de controle de qualidade

3) Procedimentos de Controle de
Qualidade

Critério
Técnico

Infração

Categoria
da Infração

3.1) Coleta de amostras em desacordo com a
legislação vigente

Grave

3.2) Quantidade insuficiente de amostras

Grave

3.3) Temperatura
preparados

inadequada

dos

alimentos

Gravíssima

3.4) Carne divergente do previsto em contrato ou
imprópria para o consumo

Gravíssima

3.5) Arroz e feijão divergentes do previsto em contrato
ou impróprios para o consumo

Gravíssima

Medida
Administrativa
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização e
ressarcimento dos
valores pagos
indevidamente
Providenciar
regularização e
ressarcimento dos
valores pagos
indevidamente

continua
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continuação

3) Procedimentos de Controle de
Qualidade

Critério
Técnico

Categoria
da Infração

Infração

3.6) Frutas, verduras, legumes
impróprios para o consumo

e/ou

folhosos

Gravíssima

3.7) Alimentos armazenados em local inadequado

Grave

3.8) Alimentos armazenados de forma inadequada

Grave

3.9) Presença de pragas (insetos/animais) na área
interna/externa da UAN
3.10) Inexistência de álcool 70% e sabão antisséptico
para correta higienização das mãos
3.11) Inexistência de pia exclusiva para higienização
dos alimentos
3.12) Inexistência de pia exclusiva para higienização
das mãos dos manipuladores
3.13) Inexistência de pia exclusiva para higienização
dos utensílios
Fonte: elaboração própria.

Grave
Média
Grave
Grave
Grave

Medida
Administrativa
Providenciar
regularização e
ressarcimento dos
valores pagos
indevidamente
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização
Rescisão contratual
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização

Na Tabela 4 foram definidas 13 infrações administrativas relativas ao critério técnico
dos procedimentos de controle de qualidade. As categorias das infrações variaram
em gravíssima, grave e média. Entre as medidas administrativas a serem
empregadas estão a regularização da situação detectada, a rescisão unilateral do
contrato administrativo celebrado com a SESP e o ressarcimento dos valores pagos
indevidamente.

A Tabela 5 delimita o modelo simplificado de CI proposto, segundo o critério técnico
dos equipamentos e utensílios.

Tabela 5
Código de Infrações e Sanções da SESP - fornecimento de alimentação equipamentos e utensílios

4) Equipamentos e
Utensílios

Critério
Técnico

Infração

Categoria
da Infração

4.1) Inexistência de termômetro e/ou danificado

Grave

4.2) Inexistência de balança e/ou danificada

Grave

4.3) Inexistência de equipamentos (i.e. forno, freezer,
chapa, exaustor, coifa) em número insuficiente para o
bom funcionamento da UAN
4.4) Equipamentos danificados, enferrujados ou em
mau estado de conservação

Medida
Administrativa
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização

Média

Providenciar
regularização

Média

Providenciar
regularização

continua
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continuação

4) Equipamentos e Utensílios

Critério
Técnico

Infração
4.5) Sujidades em equipamentos eletrônicos (i.e.
freezer, fogão, geladeira, refrigerador e câmara fria)
4.6) Garrafas térmicas e caixas térmicas em mau
estado de conservação

Categoria
da Infração
Grave
Grave

4.7) Utilização de utensílios inadequados na cozinha

Média

4.8) Inexistência de pallets e/ou utilização de pallets
com acúmulo de sujidades

Média

4.9) Suporte de sabão/papel toalha quebrados

Leve

4.10) Torneiras danificadas

Leve

4.11) Inexistência de suporte para sabão líquido e/ou
danificado
4.12) Acúmulo de ferrugem em armários, portas,
prateleiras e janelas
4.13) Papel toalha reciclado

Média
Média
Leve

Medida
Administrativa
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização

Fonte: elaboração própria.

Na Tabela 5 foram definidas 13 infrações administrativas concernentes ao critério
técnico dos equipamentos e utensílios. As categorias das infrações variaram em
grave, média e leve. A regularização da situação é a única medida administrativa a
ser adotada nesse critério técnico.

A Tabela 6 demonstra o modelo simplificado de CI proposto, segundo o critério
técnico da higiene ambiental.

Tabela 6
Código de Infrações e Sanções da SESP - fornecimento de alimentação - higiene
ambiental

5) Higiene Ambiental

Critério
Técnico

Infração

Categoria
da Infração

Medida
Administrativa

5.1) Paredes, tetos, forros, pisos, bancadas, azulejos,
rodapés, canaletas, janelas, portas e telas com
acúmulo de sujidades

Média

Providenciar
regularização

5.2) Objetos estranhos ou em desuso na UAN

Leve

5.3) Estoque desorganizado e com sujeira

Média

5.4) Lixeiras danificadas e/ou sem pedal

Média

5.5) Lixos armazenados em local inadequado ou
acumulados
5.6) Utilização de panos impróprios para higienização
das bancadas e utensílios

Média
Média

Providenciar
regularização
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização

continua
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continuação

5) Higiene
Ambiental

Critério
Técnico

Infração
5.7) Utilização de esponja de aço na UAN

5.8) Material de limpeza armazenado em local
inadequado
5.9) Material de limpeza sem registro na Vigilância
Sanitária (VISA)
Fonte: elaboração própria.

Categoria
da Infração
Média
Leve
Média

Medida
Administrativa
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização

Na Tabela 6 foram definidas nove infrações administrativas atinentes ao critério
técnico da higiene ambiental. As categorias das infrações variaram em média e leve.
A regularização da situação é a única medida administrativa a ser adotada nesse
critério técnico.

A Tabela 7 expõe o modelo simplificado de CI proposto, segundo o critério técnico
da higiene dos alimentos.

Tabela 7
Código de Infrações e Sanções da SESP - fornecimento de alimentação - higiene
dos alimentos

6) Higiene dos Alimentos

Critério
Técnico

Infração

Categoria
da Infração

6.1) Descongelamento irregular das carnes

Grave

6.2) Corpos estranhos nas refeições

Grave

6.3) Utilização das sobras de alimentos prontos para o
consumo e pré-preparados, sem identificação

Grave

6.4) Etiquetação irregular dos alimentos

Grave

6.5) Alimentos abertos sem identificação e sem data
de validade, após abertura

Grave

6.6) Produtos sem procedência / validade

Grave

6.7) Produtos sem registro nos órgãos competentes
(Serviço de Inspeção Federal - SIF, Instituto Mineiro
de Agropecuária - IMA, VISA)
6.8) Armazenamento incorreto de alimentos no
estoque refrigerado
6.9) Higienização incorreta de frutas, verduras,
legumes e/ou folhosos
6.10) Alimentos vencidos / estragados

6.11) Alimentos descobertos aguardando o término
das preparações
Fonte: elaboração própria.

Grave
Grave
Grave
Grave
Grave

Medida
Administrativa
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização
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Na Tabela 7 foram detalhadas 11 infrações administrativas alusivas ao critério
técnico da higiene dos alimentos. As categorias das infrações são eminentemente
graves. A regularização da situação é a única medida administrativa a ser adotada
nesse critério técnico.

A Tabela 8 revela o modelo simplificado de CI proposto, segundo o critério técnico
das condições estruturais/edificações.

Tabela 8
Código de Infrações e Sanções da SESP - fornecimento de alimentação - condições
estruturais/edificações

7) Condições Estruturais / Edificações

Critério
Técnico

Infração
7.1) Inexistência de telas milimétricas de proteção nas
janelas e/ou portas ou quando presentes danificados
7.2) Paredes, tetos, pisos, azulejos malconservados,
com falhas, rachaduras, trincas, buracos, umidade,
bolor, descascamento
7.3) Portas e janelas malconservadas, quebradas,
enferrujadas, com falhas, rachaduras, trincas, buracos,
umidade, bolor, descascamento

Categoria
da Infração
Grave

Medida
Administrativa
Providenciar
regularização

Grave

Providenciar
regularização

Média

Providenciar
regularização

7.4) Fiação exposta, tomadas soltas e/ou danificadas

Grave

7.5) Pias, canos, ralos, canaletas expostos/danificados

Grave

7.6) Falta de protetor de lâmpadas e/ou com acúmulo
de sujidades na área de produção

Grave

7.7) Falta de lâmpadas e/ou queimadas

Leve

7.8) Botijões de gás armazenados em local impróprio

Leve

7.9) Inexistência de pintura lavável nas portas de
madeira

Média

7.10) Vidros quebrados/sujos na área de produção

Grave

7.11) Ventilação / iluminação inadequados

Média

Providenciar
regularização
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização

Fonte: elaboração própria.

Na Tabela 8 foram especificadas 11 infrações administrativas relacionadas ao
critério técnico da condições estruturais/edificações. As categorias das infrações
variaram em grave, média e leve. A regularização da situação é a única medida
administrativa a ser adotada nesse critério técnico.

A Tabela 9 revela o modelo simplificado de CI proposto, segundo o critério técnico
dos transportes de alimentos.
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Tabela 9
Código de Infrações e Sanções da SESP - fornecimento de alimentação transportes de alimentos
Critério
Técnico

Infração
8.1) Carro impróprio para o transporte de alimentos

8) Transportes de
Alimentos

8.2) Carro para o transporte de alimentos com
acúmulo de sujidades
8.3) Carro de transporte de alimentos com pallets de
madeira
8.4) Carrinho de transporte com ferrugem e/ou malhigienizado
8.5) Transporte e armazenamento dos marmitex
quentes e de saladas sem uso de caixas térmicas
8.6) Caixas térmicas com acúmulo de sujidades e/ou
em mau estado de conservação
Fonte: elaboração própria.

Categoria
da Infração
Grave
Grave
Média
Grave
Grave
Grave

Medida
Administrativa
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização

Na Tabela 9 foram listadas seis infrações administrativas pertinentes ao critério
técnico dos transportes de alimentos. As categorias das infrações variaram em grave
e média. A regularização da situação é a única medida administrativa a ser adotada
nesse critério técnico.

A Tabela 10 evidencia o modelo simplificado de CI proposto, segundo o critério
técnico do padrão da alimentação.

Tabela 10
Código de Infrações e Sanções da SESP - fornecimento de alimentação - padrão da
alimentação

9) Padrão da Alimentação

Critério
Técnico

Infração

Categoria
da Infração

9.1) Gramatura dos marmitex quentes e de salada
abaixo do previsto em contrato

Gravíssima

9.2) Guarnição e carne com gramatura irregular

Gravíssima

9.3) Quantitativo insuficiente de item previsto no
cardápio

Gravíssima

Medida
Administrativa
Providenciar
regularização e
ressarcimento dos
valores pagos
indevidamente
Providenciar
regularização e
ressarcimento
dos valores
pagos
indevidamente
Providenciar
regularização e
ressarcimento
dos valores
pagos
indevidamente

continua
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continuação

9) Padrão da
Alimentação

Critério
Técnico

Infração

Categoria
da Infração

9.4) Descumprimento do cardápio aprovado pelo Setor
de Nutrição

Gravíssima

9.5) Diferenciação na alimentação
benefício da direção e/ou servidores

Gravíssima

9.6) Atraso na entrega das refeições

servida,

em

Gravíssima

Medida
Administrativa
Providenciar
regularização e
ressarcimento
dos valores
pagos
indevidamente
Providenciar
regularização
Providenciar
regularização

Fonte: elaboração própria.

Na Tabela 10 descrevem-se seis infrações administrativas relativas ao critério
técnico do padrão da alimentação. As categorias das infrações são eminentemente
gravíssimas. As medidas administrativas a serem adotadas nesse critério técnico
são a regularização da situação e o ressarcimento dos valores pagos
indevidamente.

A Tabela 11 demonstra o modelo simplificado de CI proposto, segundo o critério
técnico outros critérios.

Tabela 11
Código de Infrações e Sanções da SESP - fornecimento de alimentação - outros
critérios

10) Outros
Critérios

Critério
Técnico

Categoria
da Infração

Medida
Administrativa

10.1) Subcontratações não autorizadas

Grave

Rescisão
contratual

10.2) Transportes não autorizados

Grave

Rescisão
contratual

Infração

Fonte: elaboração própria.

Na Tabela 11 foram relacionadas duas infrações administrativas relativas ao critério
técnico outros critérios. As categorias das infrações são eminentemente graves. A
rescisão unilateral do contrato administrativo celebrado com a SESP é a única
medida administrativa a ser adotada nesse critério técnico.
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O modelo de CI proposto tem o intuito de contribuir para a melhoria da qualidade da
GP do estado de Minas Gerais e de incentivar a transparência pública, o controle
social e a participação social, colaborando para a boa GOP estadual.

4.5 Análise do controle de efetividade das recomendações emitidas pela
Auditoria Setorial da SEDS

Neste tópico buscou-se analisar o controle de efetividade das recomendações
emitidas pela antiga Auditoria Setorial da SEDS e que atualmente é realizado pelas
Unidades Setoriais de CI das secretarias correspondentes (SESP e SEAP),
conforme descrito no capítulo 3 - Procedimentos Metodológicos. Para tanto, foram
utilizados dados e informações contidos no Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo do Estado de Minas Gerais (SCIPEE), sendo preservados elementos de
identificação dos procedimentos de auditoria

e de matéria de correição

administrativa.

O SCIPEE consiste em um sistema implementado pela Auditoria-Geral do Estado de
Minas Gerais, atual CGE, por meio da Instrução Normativa nº 003/2008. A
implementação do sistema ocorreu em face da necessidade de informatização do
processo de auditoria, visando à sistematização e à padronização das normas e
procedimentos de auditoria no âmbito do Sistema Central de Auditoria Interna, e
para orientar e supervisionar, normativa e tecnicamente, as atividades desenvolvidas
pelas Unidades de Auditoria Setorial e Seccional dos órgãos e entidades do Poder
Executivo do Estado de Minas Gerais.

De acordo com a CGE (Minas Gerais, 2011b, p. 4), o processo de auditoria:

Compreende o conjunto de etapas destinado a examinar a regularidade e
avaliar a eficiência da gestão administrativa e a efetividade dos resultados
alcançados, bem como apresentar subsídios para o aperfeiçoamento dos
procedimentos administrativos e controles internos de uma organização.
As etapas de um processo de auditoria, segundo a CGE (Minas Gerais, 2011b) são:
pré-auditoria; plano de auditoria; execução de auditoria; estruturação dos resultados;
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comunicação dos resultados; monitoramento e avaliação da implementação das
recomendações constantes em relatórios de auditoria.

Após ser comunicado sobre os resultados do trabalho de auditoria, o gestor público
deverá adotar as medidas sugeridas e se manifestar em relação às recomendações
inseridas no relatório de auditoria.

Uma vez inseridas no SCIPEE as recomendações dos relatórios de auditoria e as
decisões em matéria de correição administrativa e vencido o prazo para
implementação das ações, competirá à unidade setorial responsável pela emissão
do relatório ou pela tramitação do processo realizar a análise do nível de
implementação das recomendações, sendo a avaliação da efetividade o último
passo do processo de auditoria (Minas Gerais, 2011b).

O auditor setorial deverá registrar a avaliação sobre a efetividade das
recomendações de auditoria de modo completo, retratando, pormenorizadamente,
todos os elementos que embasaram sua certeza pela conclusão quanto ao status da
recomendação (Minas Gerais, 2011b).

O SCIPEE fornece o estágio de implementação das recomendações por meio dos
status citados em seguida e que estão descritos no Manual de Procedimentos de
Avaliação da Efetividade da CGE, do ano de 2011 (disponível no endereço
eletrônico da CGE: www.controladoriageral.mg.gov.br/images/documentos/manualde-procedimentos-de-avaliacao-da-efetividade.pdf). O sistema da CGE indica, ainda,
o quantitativo total de recomendações de auditoria emitidas e o índice de
implementação das recomendações e cumprimento das decisões em matéria de
correição administrativa.

São possíveis status da recomendação, segundo a CGE (Minas Gerais, 2011b):

a) Não avaliada: hipótese em que a verificação de efetividade ainda não foi
realizada;
b) implementada de acordo com o documento de auditoria;
c) implementada por meio de medidas alternativas;
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d) implementada parcialmente, com justificativa;
e) em implementação;
f) não implementada por ausência de providências;
g) não implementada com medidas em curso;
h) excluída/não se aplica - hipótese que não mais se aplica à situação.

Os status de implementação são organizados em tópicos, de acordo com a situação
de

aplicação,

podendo

apresentar

subdivisões

(substatus)

para

melhor

caracterização do estágio de atendimento das recomendações contidas nos
relatórios de auditoria.

Para a realização da pesquisa, foram identificadas no SCIPEE, por meio da
utilização da ferramenta “filtro”, as recomendações referentes à SEDS (atuais SESP
e SEAP), FUNPREN e FPE. Não foram inseridas outras Secretarias de Estado no
dispositivo de busca, visto que o objeto de investigação do estudo é a SEDS. A
ferramenta “filtro” não foi utilizada para a delimitação do período de tempo, tendo
sido elencadas todas as recomendações inseridas no sistema, desde o início de sua
operação em 2007.

Iniciada a primeira consulta ao SCIPEE, em meados do mês de maio do ano de
2017, ficou constatado no relatório sintético emitido pelo sistema o registro de 1.968
recomendações. No início do mês seguinte (junho de 2017), constava o total de
1.970 recomendações no sistema da CGE. No decorrer da pesquisa, precisamente
no início do mês de outubro de 2017, foi observado o registro de 1.991
recomendações no SCIPEE. No início do mês de janeiro de 2018, após realização
de nova consulta ao sistema, foi observado o registro total de 1.997 recomendações.

A Tabela 12 demonstra os status das recomendações para a SESP, SEAP,
FUNPREN e FPE nos meses de maio, junho e outubro do ano de 2017 e no mês de
janeiro de 2018, com a indicação dos correspondentes quantitativos e respectivos
índices de implementação. Os órgãos/entidades auditados foram selecionados
diretamente no SCIPEE.
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Tabela 12
Relatórios sintéticos dos status das recomendações de auditoria

Fonte elaboração própria. Adaptação do SCIPEE. Relatórios gerados nas datas de 09/05/2017,
07/06/2017, 04/10/2017 e 07/01/2018. Filtros utilizados: Órgão/Entidade auditado: SESP, SEAP
FUNPREN e FPE. Período: Não informado.

Conforme informações constantes da Tabela 12, a maior parte das recomendações
emitidas, constantes dos relatórios de auditoria, em torno de 64,75%, foram
implementadas pelos gestores públicos, de acordo com o documento de auditoria.
Por volta de 8,09% das recomendações foram implementadas parcialmente pelos
gestores públicos, com apresentação de justificativa para tanto. Cerca de 7,93% das
recomendações foram implementadas pelos gestores públicos, embora existam
medidas em curso. Aproximadamente 7,24% das recomendações não foram
implementadas pelos gestores públicos, por ausências de providências. O restante
das recomendações não chega a 5%, conforme se verifica: 4,90% para excluída/não
se aplica; 4,80% para implementada, por meio de medidas alternativas; 2,08% não
avaliada; e 0,23% para em implementação.
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Consultando no SCIPEE o controle de efetividade das recomendações da SESP,
SEAP, FUNPREN e FPE, verificou-se, no mês de janeiro de 2018, o total de 1.997
recomendações emitidas, referentes a diversos assuntos. Desse total, pôde-se
acompanhar a inclusão de 29 novas recomendações no sistema ao longo dos
meses investigados. Quando da primeira consulta ao SCIPEE, realizada em meados
do mês de maio de 2017, constavam no sistema da CGE o total de 1.968
recomendações

registradas.

Constata-se,

pois,

que

o

auditor

setorial,

constantemente, procede à inserção das recomendações contidas nos relatórios de
auditoria no SCIPEE, promovendo a avaliação da efetividade das recomendações
expressas.

Conveniente destacar a percepção emitida pela auditora-chefe da USCI-SESP, em
relação ao controle de efetividade das recomendações de auditoria inseridas no
SCIPEE, durante conversa informal realizada em um dia de trabalho, a respeito de
assuntos de interesse da Unidade Setorial de CI. De acordo com a auditora-chefe,
deveria haver aprimoramento do SCIPEE, de forma que as recomendações de
natureza leve não sejam confundidas com as de natureza grave. Para a auditora, tal
cenário gera falsa impressão no sistema da CGE, ao indicar que a grande maioria
das recomendações (as de natureza leve) está sendo implementada pelos gestores
públicos, em elevado percentual de efetividade.

O assessor-chefe do CI da CGE apresentou posicionamento idêntico ao da auditorachefe da USCI-SESP, ao ser questionado sobre essa situação, no decorrer de sua
entrevista. Segundo o entrevistado, no estado de Minas Gerais, cerca de 88% das
recomendações de auditoria são implementadas. Apesar do elevado percentual de
implementação, aponta que o mecanismo do SCIPEE precisa ser aprimorado, pois
são misturadas as recomendações de natureza leve com as de natureza grave, o
que acaba por gerar um sentimento de efetividade das ações recomendadas. Após a
realização da entrevista, a auditora-chefe da USCI-SESP complementou sua
percepção em relação ao SCIPEE, indicando que muitas das recomendações
emitidas são referentes a assuntos não significativos, corriqueiros ou semelhantes,
que poderiam ser resolvidos com o simples aprimoramento de processos, bastando,
para tanto, que fossem implementadas uma única vez.
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Por se tratar de um sistema específico da CGE, utilizado pelas unidades setoriais e
seccionais de CI do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, não foram feitas
perguntas ou questionamentos acerca do SCIPEE para os demais respondentes.

4.6 Discussão dos resultados e teste das premissas

A literatura afirma que o CI deve estar presente em todas as esferas de atuação da
AP, bem como nas funções administrativas por ela exercidas (José Filho, 2008), de
modo que seus próprios atos e a atuação do particular sejam efetivamente
acompanhados e monitorados. Esse posicionamento está em consonância com os
resultados obtidos nesta pesquisa, que indicam a importância da implementação,
efetivação e manutenção de CIs para assegurar a melhoria da qualidade da GP e,
consequentemente, da GOP, por meio do alcance eficiente, eficaz e efetivo dos
objetivos da AP. Dessa forma, e diante da ausência de boas práticas de GOP na GP
brasileira, que culminam em um cenário caótico de crises econômicas e políticas e
de proliferação da corrupção e enfraquecimento das bases democráticas, são
fundamentais a implantação, a efetivação e a manutenção de CIs que colaboram
para a melhoria da GP e da GOP.

Ao analisar a primeira premissa de investigação da pesquisa, que era identificar se
os fatores influenciadores e mediadores do CI colaboraram para o aumento da
efetividade da GOP, observou-se que ela foi confirmada, pois ficou constatado o
aprimoramento dos CIs na AP, em decorrência da evolução da GP por resultados,
que se encontra cada dia mais orientada em perspectivas de GOP. Na análise, foi
possível perceber melhorias nas práticas de GP, por meio da utilização de
ferramentas de CI que possibilitam a eficiência da gestão administrativa e da
utilização efetiva dos recursos públicos, a salvaguarda dos ativos, a integridade dos
procedimentos, a conformidade com a ética, com as leis e com as normas de
conduta. atestando as premissas de Cavalheiro e Flores (2007), Buligon (2012),
Moraes et al. (2012) e Scolforo (2013) de que a GOP está assentada em
ferramentas de CI pautadas nos princípios da accountability, ou seja, da prestação
responsável de contas. A implantação, a efetivação e a manutenção de CIs
significam a escolha para uma política rígida de combate à corrupção. Assim,
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percebe-se o quão importante é o CI para a GP, devendo ser a sua solidificação e o
seu desenvolvimento o empreendimento mais relevante do gestor público.

Ao analisar a segunda premissa de investigação da pesquisa, que era verificar se o
CI exerce papel fundamental para o fortalecimento e a efetivação da GOP do
governo do estado de Minas Gerais, observou-se que ela foi confirmada, pois ficou
evidenciado que o CI é um mecanismo de planejamento estratégico primordial para
o aumento da qualidade da GOP estadual e para a proteção do patrimônio,
comprovando os achados de José Filho (2008), Rôllo (2011), Moraes et al. (2012) e
TCU (2014; 2016). Foram percebidos dois resultados surpreendentes quando da
investigação qualitativa realizada com os servidores públicos entrevistados, que vão
de encontro a esses estudos. Um dos entendimentos perpassados foi de que, ainda
hoje, há subvalorização do potencial dos órgãos de CI, que vai desde a inexistência
de estrutura mínima adequada para sua atuação até a carência de mão de obra
técnica especializada e qualificada. O outro entendimento foi de que o gestor
público, muitas vezes, não compreende a atuação de apoio do órgão de CI para a
tomada de decisões, havendo subaproveitamento do seu potencial.

Por fim, a terceira e última premissa objetivava verificar se a experiência da SEDS
serviria como base para a proposição de um modelo de CI que colabore para
acompanhar e controlar os processos de contratação, execução e fiscalização de
contratos com o setor público, promovendo o fortalecimento e a efetivação da GOP
no governo do estado de Minas Gerais. Considerando que o estudo histórico das
infrações cometidas nos processos administrativos punitivos da SEDS, referentes à
execução dos contratos de prestação de serviço de fornecimento de alimentação
para as unidades prisionais e socioeducativas, possibilitou a localização dos dados e
informações inseridos nos pareceres técnicos emitidos pelo Setor de Nutrição da
antiga SEDS, quando da realização das visitas técnicas de fiscalização e,
considerando que esses dados e informações foram efetivamente utilizados para o
desenvolvimento de um modelo original de CI, com a criação dos, até então
inexistentes, critérios objetivos de aplicação de penalidades para os futuros
processos administrativos sancionadores da SESP, contribuindo para dar mais
integridade e transparência ao sistema, para conferir maior controle e fiscalização
das atividades executadas pelas sociedades empresárias contratadas, e para
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modificar o modus operandi utilizado, com a correção das distorções existentes,
observou-se que a premissa foi confirmada.

Por ser o CI bastante amplo, o estudo se pautou em alguns de seus aspectos para a
elaboração do modelo e, nessa dimensão, miraram-se alguns processos
administrativos punitivos da SEDS, para verificar se o processo de contratação,
execução e fiscalização estava sendo feito da maneira adequada e se existiam
irregularidades. O modelo de CI proposto é uma importante contribuição para a
prática gerencial porque assegura transparência, integridade, conformidade e
equidade no tratamento, proporcionando verdadeiramente justiça, de modo que a
SESP tenha condições de aplicar a penalidade administrativa de forma correta e
justa. O modelo de CI proposto também pode trazer implicações positivas para a
prática gerencial de outras Secretarias de Estado do Governo de Minas Gerais,
servindo de benchmarking para outros Poderes da União, para outros governos, seja
qual for a sua esfera de atuação, pelas entidades da administração indireta, pelos
Tribunais de Contas e pelo Ministério Público. O modelo de CI proposto está
consubstanciado no binômio moralidade e justiça social.

Após discutir as premissas e evidenciar os principais resultados, pode-se perceber
que, quando do funcionamento adequado do CI, com a definição precisa das três
linhas de defesa, em que cada ator compreende e desempenha bem o seu papel,
este contribui efetivamente para a boa governança, de modo que a AP alcance os
resultados pretendidos e necessários para atendimento das necessidades e anseios
dos cidadãos.

Por meio dos resultados da pesquisa qualitativa, foi possível concluir que: a) houve
uma evolução da GP no Brasil, com o destaque de sua importância especialmente a
partir do final da década de 1990, apesar da existência de oposição de diferentes
níveis políticos e burocráticos para avanços mais promissores; b) a forma de
ocupação dos cargos públicos para o atendimento de interesses eminentemente
particulares é o fator que mais dificulta, na prática, o pleno exercício da GP, seja
qual for a esfera de Poder, estando também presentes o excesso ou a inexistência
de controles, o excesso de burocracia e de normas, a legislação ultrapassada, as
ingerências políticas e as trocas de favores, a inexistência de políticas de Estado, de

181

capacitações para os servidores públicos e de recursos financeiros, a corrupção, os
interesses pessoais; c) muitos gestores e agentes públicos já se adequaram à nova
realidade da GP, em que são exigidas ações mais transparentes, éticas, equânimes,
aderentes à legislação e com prestação responsável de contas, embora ainda
existam grupos de servidores inertes e alheios a tais mudanças; d) os princípios
constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
são essenciais para nortear as ações de todos os agentes públicos, mas não são
suficientes para garantir a qualidade da GP; e) o governo do estado de Minas Gerais
deve melhorar a qualidade da GP, por meio de instrumentos de GOP, para
conseguir produzir os melhores resultados em benefício dos cidadãos, a partir da
realização de planejamento, do funcionamento correto dos órgãos e da observância
de processos e procedimentos; f) vários instrumentos de combate à corrupção têm
sido criados e ampliados, tanto no Brasil, como no governo do estado de Minas
Gerais, principalmente em virtude da tentativa de aprimoramento dos órgãos de CI;
g) a GOP já está sendo discutida no âmbito do governo do estado de Minas Gerais,
por meio de um processo de disseminação e de debate da matéria, realizado pela
CGE, com a concepção do PMPI, e com a utilização de conceitos de governança; h)
diversas dificuldades gerenciais ou operacionais ocorrem na GP do governo do
estado de Minas Gerais, inclusive na identificação de situações que trazem prejuízos
ao Erário, decorrentes de atos de corrupção, fraude, ilegalidade ou outras situações,
em virtude da inexistência de mecanismos de CI ou, quando existentes, de sua
utilização inadequada pela própria AP, além da existência de brechas na legislação,
inexistência de mapeamento de processos e de manuais de procedimentos, falta de
fiscalização efetiva nos instrumentos contratuais ou congêneres e falta de
profissionais técnicos qualificados e capacitados; i) o processo administrativo
sancionador realiza um tipo de controle corretivo ou subsequente, decorrente da
ineficiência e da ineficácia da AP, que não acompanhou e/ou fiscalizou, em tempo
hábil, a atuação defeituosa do particular; j) não existem critérios objetivos para
aplicação

de

penalidades

administrativas

nos

processos

administrativos

sancionadores da SESP; k) é necessária a proposição ou o estabelecimento de um
modelo específico de CI, concomitante e/ou a posteriori, que colabore para o
fortalecimento e a efetivação da GOP do governo do estado de Minas Gerais, para
aplicação de sanções administrativas nos processos administrativos sancionadores,
por meio da adoção de critérios objetivos de penalidades; l) o CI possui elevado grau
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de importância e de relevância para a AP, com atuação preventiva, corretiva e
repressiva; m) deve haver um aprimoramento do SCIPEE, de modo que as
recomendações de auditoria, de natureza leve, não sejam confundidas com as de
natureza grave.

Como implicações gerenciais, acredita-se que esse modelo de CI pode ajudar na
melhoria da qualidade da GP na SESP e que essa experiência possa ser ampliada
para todas as demais secretarias do governo do estado de Minas Gerais,
colaborando para o desenvolvimento e a utilização de uma estratégia de
planejamento e controle que possibilitem tornar os processos de GP e GOP mais
eficientes, eficazes e efetivos, estimulando melhores resultados. Nesse ensejo,
espera-se que o modelo de CI ora proposto, analisado e validado possa ajudar esse
governo no aprimoramento dos mecanismos de planejamento, formulação,
orçamentação, implementação, gestão, monitoramento, avaliação, controle e
governança dos seus processos, em sintonia com as observações de Kettl (1997),
Bizerra (2011), Cardoso Jr. (2011), Alves (2016) e Cavalcante & Camões (2017).

Além disso, ele pode ser usado como ferramenta de CI, ajudando a obter melhor
aproveitamento dos recursos públicos, por meio da adoção de padrões de GOP
alicerçada em valores como a transparência, a integridade, a prestação responsável
de contas (accountability) e a conduta ética responsável, estimulando mudanças nos
comportamentos dos gestores, das pessoas e empresas que contratam com o poder
público. De forma mais objetiva, a implementação de tal modelo pode estimular
ações que promovam a obediência às normas (compliance), a prevenção, o
reconhecimento e a repressão aos erros, além do estabelecimento de um
mecanismo de controle que ajude a reduzir os desvios, as ilegalidades, a má
qualidade da GP, as políticas públicas ineficientes, as fraudes e os atos de
corrupção no governo do estado de Minas Gerais e nas suas Secretarias de Estado.

Mais do que isso, o modelo proposto poderia servir de benchmarking competitivo
para outros entes, como municípios, estados federados e a própria União,
estimulando a proposição de indicadores objetivos de avaliação de desempenho da
contratação, execução e fiscalização das atividades públicas, assim como a
objetivação de padrões de avaliação das falhas, erros e fraudes e de meios de
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correção dos mesmos. Na prática, quando essas questões foram levadas ao
conhecimento

das

autoridades

públicas,

como

diretores,

superintendentes,

auditores, procuradores, subsecretários e secretários, revelaram-se como alternativa
diante do agitado cenário de crises que assolam o Brasil, decorrentes dos
frequentes escândalos de corrupção envolvendo governos, políticos, agentes
públicos, sociedades empresárias e particulares.

De forma ainda mais objetiva, as autoridades, os gestores e os analistas da pasta
perceberam que o modelo proposto pode, de fato, ajudar a combater desperdícios,
desvios e a utilização indevida de recursos públicos, refutando contratações
ineficientes, ilegalidades, fraudes, danos e prejuízos ao Erário, conforme
anteriormente evidenciado por autores como Cavalheiro e Flores (2007), Scolforo
(2013), Xavier (2015) e Alves (2016). Nesse sentido, percebeu-se que esse conjunto
de fatores pode potencializar a GOP e a GP, facilitando a promoção do atendimento
do interesse público, com o alcance das necessidades coletivas, de forma que sejam
realizadas obras, prestados serviços e fornecidos bens públicos adequados e de
qualidade, conforme as necessidades da sociedade e de seus cidadãos.

Em conjunto, os resultados encontrados ampliam o arcabouço teórico-empírico
acerca do tema e estimulam novas discussões em torno da compreensão do papel
fundamental que as ferramentas interligadas de CI têm para o fortalecimento e a
efetivação da GP e da GOP. Isso porque o conjunto dos resultados tornou evidente
que a inexistência de mecanismos de CI na AP possibilita a ocorrência de desvios
de qualquer natureza e impede a melhoria do desempenho, assim como a
consecução dos resultados esperados. Nesse sentido, percebeu-se que o CI e suas
ferramentas constituem, verdadeiramente, um instrumento de gerenciamento para a
AP e seus gestores, sendo esse um aspecto essencial e indispensável para
assegurar a boa GOP, seja pela observância dos princípios e das normas
constitucionais e infraconstitucionais, seja pelo controle e melhorias nos resultados.
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5 Considerações Finais

A temática envolvendo a GP, a GOP e o CI tem despertado grande interesse na
comunidade acadêmica, no ambiente público e em grande parte da sociedade,
principalmente em virtude da mudança de perfil da sociedade civil, que passou a
cobrar mais e por melhores resultados do Estado nas ações desenvolvidas, maior
transparência

nos

trabalhos

executados,

maior

controle

dos

atos,

maior

responsabilidade e dever de prestar contas, e o efetivo combate à corrupção. Esse
conjunto de fatores foi decisivo para que houvesse a promulgação de novas leis,
decretos e outras normas, visando maior transparência e lisura nos atos praticados
pelos agentes públicos, levando ao recente estágio de GP no Brasil e no mundo
que, em tese, se volta para a consecução de resultados úteis e para o atendimento
dos interesses públicos.

A participação e o controle social modificaram os paradigmas então existentes,
propiciando, entre outros aspectos, a introdução de princípios da gestão privada das
organizações na AP, objetivando maior eficiência, eficácia e efetividade na GP e
maior retorno para o cidadão. A partir desse contexto, gradativamente foram
institucionalizadas estruturas de governança na AP para avaliação de temas
relevantes para o serviço público, com a incorporação de mecanismos de
conformidade, integridade, transparência, equidade e prestação responsável de
contas. A GOP tem como propósito o alcance dos melhores resultados para o total
atendimento das necessidades e anseios dos cidadãos, além da tutela dos valores
morais e éticos, das estruturas democráticas e dos ativos da AP. A GOP está
apoiada em ferramentas de CI, necessárias para monitorar continuamente as
atividades da AP a partir de ações preventivas, corretivas, repressivas e de
responsabilização, bem como ações de assessoramento, aperfeiçoamento e
treinamento além do gerenciamento

e mitigação dos riscos, estímulo à

transparência, à integridade, à prestação responsável de contas e à conduta ética.

A literatura internacional analisada evidenciou que as ferramentas de CI permitem
auxiliar na eficiência da gestão administrativa e na utilização efetiva dos recursos
públicos, na salvaguarda dos ativos, na integridade dos procedimentos, na
conformidade com a ética, legislação e normas de conduta. O CI foi considerado
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instrumento fundamental para o fortalecimento e o aprimoramento da GOP e
contribui para que a AP atinja seus objetivos de forma eficiente, eficaz e efetiva,
sendo uma importante ferramenta de gerenciamento estratégico para a AP, capaz
de verificar a conformidade dos procedimentos, averiguar o cumprimento de
políticas, programas, metas, planos e projetos de interesse público, além de conferir
a qualidade dos resultados obtidos, e de garantia para o cidadão na execução de
obras, prestação de serviços e aquisição de materiais satisfatórios e de qualidade,
com a utilização mínima de recursos e sem o cometimento de erros, desperdícios,
desvios ou improbidades. A partir da síntese de vários estudos da literatura brasileira
e internacional foi possível averiguar o quão relevante se mostrou o debate sobre o
tema, gerando um contraste com o atual cenário de crise econômica e política que
assola o Brasil, especialmente em função da ausência de boas práticas de GOP nos
governos brasileiros, seja no nível federal, estadual ou municipal.

Ao se revisar a literatura pertinente aos temas tratados, foi possível verificar também
que os avanços em termos de GP, de GOP e de CI são evidentes e significativos.
No Brasil, percebeu-se que os normativos já existentes são bem estruturados, como,
por exemplo, a Lei Anticorrupção, o PMPI, o Código de Ética do agente público e da
alta administração estadual mineira e o Código de Conduta Ética do servidor em
exercício na CGE e nas unidades setoriais e seccionais de CI do Poder Executivo do
Estado de Minas Gerais. Entretanto, conforme verificado na pesquisa, a eficácia
desses normativos é questionável na prática, tendo sido apresentados modestos
resultados fora do campo teórico ou legal. Isso porque, a despeito da importância e
da atualidade do tema, com significativa evolução do marco legal, visando, entre
outras coisas, à contribuição para o desenvolvimento sustentável, o crescimento
econômico, a preservação do meio ambiente e o progresso social, assim como a
cultura da ética, da integridade, da transparência e da necessidade de prestação de
contas, com ênfase no fortalecimento e aprimoramento da estrutura de governança,
da gestão de riscos, da aplicação efetiva de códigos de conduta ética e da adoção
de medidas de prevenção de atos ilícitos, ainda há “um longo caminho” para que o
CI possa ser, na prática, o que muitos autores preceituam como um instrumento de
planejamento estratégico para a AP, fundamental para aumentar a qualidade da
GOP e evitar o cometimento de desvios, a prática de atos de improbidade
administrativa, a utilização inadequada de recursos públicos, o aumento dos custos,
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bem como a ocorrência de danos e prejuízos ao Erário. Nesse sentido, e
considerando que a AP deva produzir os melhores resultados em favor da sociedade
civil, torna-se imprescindível compreender em profundidade as ferramentas do CI e
os benefícios que esses mecanismos proporcionam para a GP e a GOP brasileira,
sendo, ainda, um tema pouco explorado, tanto na literatura internacional, quanto na
realidade brasileira.

Reconhecendo e explorando essa lacuna de investigação, o objetivo da presente
pesquisa consistiu em analisar quais têm sido as contribuições potenciais e reais do
CI para a melhoria da efetividade da GOP no governo do estado de Minas Gerais.

Os resultados do estudo confirmam a importância econômica, social, legal e
gerencial do tema, revelando que o funcionamento efetivo do CI na APB, com ações
que englobem fiscalização, prevenção, repressão, transparência, respeito às
normas, regras, princípios e procedimentos, prestações de contas, entre muitas
outras, é, de fato, fundamental para o aumento da GOP, sendo reconhecido da
mesma forma como um mecanismo para coibir e combater as políticas públicas
ineficientes, as ilegalidades, as irregularidades, as manipulações, as negligências,
os erros, as omissões, as fraudes, os atos de corrupção e outros aspectos relativos
à má-gestão pública, sendo considerado, também, um instrumento para reduzir os
custos, os riscos, os desvios, os danos e os prejuízos ao Erário.

Assim, a pesquisa proporcionou a possibilidade de relacionar a teoria com a prática,
demonstrando, por meio dos resultados conseguidos, quais ações produzem
consequências positivas, quais geram oportunidades de otimização e melhorias, e
quais ainda precisam ser modificadas.

O conjunto dos resultados da pesquisa revelou que os fatores influenciadores e
mediadores do CI colaboraram para o aumento da efetividade da GOP, levando ao
cumprimento

do

primeiro

objetivo

específico.

Nesse

sentido,

observou-se

aprimoramento do CI em termos estruturais, legais e materiais no estado de Minas
Gerais, em decorrência da implementação da GP por resultados, alinhando-se às
perspectivas internacionais de GOP. Os resultados permitem concluir que houve
melhorias em várias práticas de GP e que a efetiva utilização do CI e de suas
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ferramentas estimulam e potencializam a eficiência e a eficácia gerencial, além de
colaborar para a redução da corrupção, para incrementos na accountability e para a
melhor utilização dos recursos públicos, a salvaguarda dos ativos, a integridade dos
procedimentos e a conformidade com os preceitos éticos, legais e comportamentais.

A análise da literatura pertinente permitiu verificar as contribuições potenciais e o
estudo de caso conduzido permitiu verificar as reais contribuições do CI para o
fortalecimento e a efetivação da GOP do governo do estado de Minas Gerais,
permitindo cumprir o segundo e o terceiro objetivos específicos de pesquisa. Nesse
sentido, percebeu-se que o CI colabora para a implementação dos planos
estratégicos e para o aumento da qualidade da GP e da GOP estadual e para a
proteção do patrimônio. Não obstante, alguns respondentes revelaram que ainda há
subvalorização do potencial do CI e de seu uso pelos órgãos específicos e pelas
unidades administrativas.

Outro destaque a ser dado compete à verdadeira intenção da transparência. As
conclusões indicaram que passados cerca de sete anos da entrada em vigor da Lei
de Acesso à Informação (publicada em 2011), grande parte da população, inclusive
entre os respondentes, ainda não tem pleno conhecimento de seu conteúdo. O
conjunto das informações extraídas nos depoimentos, observação direta e análise
documental permitiu concluir que os tipos de acesso às informações são limitados e
a disponibilização das mesmas, normalmente, são feitas pelos próprios servidores
públicos, sendo afetadas por limitações técnicas, operacionais ou processuais. Isso
revela que as contribuições potenciais do CI para o fortalecimento e a efetivação da
GOP do Governo do Estado de Minas Gerais são mais significas que as reais,
indicando oportunidades práticas de melhorias nesses aspectos.

Com base em vários depoimentos, os resultados permitem concluir que, até então,
ainda não se verificam consultas maciças por parte da sociedade sobre a realidade
dos órgãos e governos, em particular do estado de Minas Gerais, exercendo sobre
eles um verdadeiro controle social. Também, não se verificou fomento do controle
social por parte da AP do Estado. Nesse caso, pesam a preocupação e o
desenvolvimento de ações pela CGE voltadas para estabelecimento e ampliação de
uma estrutura de divulgação da transparência ativa.
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Na prática, porém, percebeu-se que ainda há muito que avançar na GP para que o
CI possa alcançar todo o seu potencial. Dessa forma, não foi possível observar
resultados que revelassem significativos avanços da GOP e do CI no estado de
Minas Gerais. Houve, inclusive, relatos de alguns servidores públicos estaduais de
que, nos últimos quatro anos, ocorreu um retrocesso da GP, decorrente,
principalmente, da falta de diretrizes e planejamento do atual governo mineiro.
Assim, eles revelaram que não se pode esperar um ambiente de GOP e de CI
quando não se consegue identificar as diretrizes de um governo, enfatizando a
ligação do CI com as estratégias de gestão, amplamente suportada na literatura.

O conjunto dos resultados permite concluir que não há critérios objetivos de punição
nos antigos processos administrativos punitivos da SEDS e nos atuais processos
administrativos sancionadores da SESP. Isso só demonstrou que o interesse na
lisura e na conformidade dos processos, e no combate à fraude e à corrupção, ainda
não foi tão grande a ponto de se tornar uma realidade. Foi percebido que, a despeito
da evolução da robustez da legislação anticorrupção, ainda faltam critérios mínimos
de dosimetria que possibilitem objetivamente o enquadramento do infrator nos
requisitos da lei e, por conseguinte, ensejem a efetiva aplicação das penalidades
previstas na legislação. Dessa falha emerge a necessidade de adoção do modelo
específico de CI, como o ora proposto, visando à aplicação concomitante e/ou a
posteriori, buscando minimizar a subjetividade na avaliação das irregularidades
praticadas, colaborando também para o fortalecimento e a efetivação da GOP do
governo do estado de Minas Gerais e para aplicação de sanções administrativas nos
futuros processos administrativos sancionadores da SESP.

Considerando o estudo histórico das infrações cometidas nos processos
administrativos punitivos da SEDS, referentes à execução dos contratos de
prestação de serviço de fornecimento de alimentação para as unidades prisionais e
socioeducativas, percebeu-se que a experiência da antiga Secretaria de Estado
serviu como base para a proposição de um modelo de CI que colabore para
acompanhar e controlar os processos de contratação, execução e fiscalização de
contratos com o setor público, promovendo o fortalecimento e a efetivação da GOP
no governo do estado de Minas Gerais, levando, portanto, à consecução do quarto e
último objetivo de pesquisa.
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Espera-se que o modelo de CI ora proposto e validado pelos respondentes possa
contribuir para dar mais integridade e transparência ao sistema, para conferir maior
controle e fiscalização das atividades executadas pelas sociedades empresariais
contratadas e para modificar o modus operandi utilizado, além da correção das
distorções existentes na avaliação das irregularidades cometidas. Vale mencionar
que, ainda que os resultados ora obtidos não possam ser indiscriminadamente
generalizados, por focar nos processos de contratação, execução e fiscalização de
contratos com o setor público, com base na experiência da SEDS, espera-se que o
modelo de CI proposto possa trazer contribuições para a teoria e a prática gerencial.

Para a teoria de gestão, espera-se que os resultados possam oferecer uma visão
prática do fenômeno em escrutínio, possibilitando a verificação empírica do
fenômeno e abrindo uma avenida de investigações que pode culminar na proposição
de novas teorias e modelos sobre o tema. Para a prática de gestão, espera-se que
os resultados sejam úteis, na medida em que apontam um “caminho” para a
transparência, a integridade, a conformidade e a equidade no tratamento da coisa
pública, proporcionando justiça na aplicação de penalidades administrativas de
forma correta e equânime. O referido modelo também pode trazer implicações
positivas para a prática gerencial, servindo de benchmarking para outras Secretarias
do Estado ou outros poderes e governos, sejam quais forem as esferas de atuação,
como a União, estados, Distrito Federal e municípios, entidades da administração
direta ou indireta ou ainda pelos Tribunais de Contas e pelo Ministério Público.

O conjunto dos resultados permitiu concluir que algumas dificuldades enfrentadas
pela AP no Governo do Estado se iniciam a partir da inexistência de ferramentas de
CI, ou quando as três linhas de defesa não atuam a contento ou, até mesmo, se
confundem. No caso analisado, percebeu-se que, muitas vezes, a primeira e a
segunda linhas de defesa não exercem seus papéis - que acabam sendo realizados
pelo próprio órgão de CI. Isso pode ser identificado em relação aos processos de
dispensas e inexigibilidades de licitação. Até o ano de 2015, os órgãos setoriais e
seccionais de CI analisavam os processos que eram afetos às entidades
correspondentes. Entretanto, a análise dos procedimentos deveria ser executada
pela primeira linha de defesa. Nesse caso, a atuação do órgão de CI se limitaria a
análise das amostras selecionadas para verificação da efetiva regularidade dos
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procedimentos. Por conta dessa desorganização, questões como auditoria,
governança e o fomento da gestão de riscos tiveram de ser postas de lado pelo
órgão de CI - que passou a se dedicar ao trabalho exercido, tanto pela primeira linha
de defesa, quanto pela segunda linha de defesa.

Foi possível concluir, ainda, sobre a subvalorização do potencial dos órgãos de CI
da APE, que ainda não possuem a estrutura mínima adequada para sua correta
atuação e sofrem pela carência de mão de obra técnica especializada e qualificada.
Além disso, observou-se o subaproveitamento do potencial dos órgãos de CI, como
indicador de caminhos a serem seguidos e aprimorados pelo gestor público, ao
proporcionar segurança para o gestor, eficácia e eficiência das políticas públicas que
são implementadas por meio dos órgãos e secretarias.

Da mesma forma, os resultados indicaram que não se pode esperar melhoria da
efetividade da GOP quando há a subvalorização do potencial dos órgãos de CI. Há,
portanto, lacunas entre os resultados esperados e aqueles efetivamente percebidos
na pesquisa. Uma delas se refere ao fato de que não se sabe até que ponto os
governos estão de fato interessados no desenvolvimento efetivo da GOP e do CI.
Outra lacuna identificada consiste no fato de ainda haver muita dificuldade de se
operacionalizar, no campo prático, os fundamentos teóricos a respeito da GOP e do
CI, podendo essa questão ser investigada em estudos futuros, seja na forma de
casos, seja em estudos de larga escala.

Fica ainda sugerida para novos estudos a ampliação do modelo de CI simplificado
para outras atividades desenvolvidas na SESP, em outras Secretarias do governo
do estado de Minas Gerais ou outros entes municipais, estaduais ou federais, tais
como fornecimento de peças para veículos, fornecimento de materiais de segurança
e transporte de passageiros. Fica também sugerida a possibilidade de estudos
voltados para a análise da gestão de perdas na AP, em função da prática de atos de
corrupção e da ineficiência da máquina pública, a fim de verificar o percentual de
recursos que vêm sendo desperdiçados para atendimento das políticas públicas,
decorrentes do uso ineficiente de recursos humanos, materiais, equipamentos, de
gastos indevidos e de controles inadequados.
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Como última recomendação, fica a possibilidade da realização de estudos
comparados entre países ou regiões, envolvendo as relações entre o CI, a GOP e a
GP.

Em síntese, pôde-se concluir que: (i) o momento atual da APB passa por uma
mudança paradigmática, contribuindo para a introdução de princípios da gestão
empresarial na administração governamental, objetivando maior eficiência, eficácia e
efetividade na gestão pública e maior retorno para o cidadão; (ii) foram incorporados
à gestão pública brasileira mecanismos de boa governança, como transparência,
equidade, prestação responsável de contas (accountability), obediência às normas,
aos regulamentos e aos padrões de conduta (compliance), ética, integridade, bom
uso dos recursos públicos e atendimento dos resultados a que o governo se propõe;
(iii) a AP pode se utilizar do CI e seus instrumentos para monitorizar o
desenvolvimento de suas atividades e para melhorar o desempenho de suas ações,
de modo que os resultados previstos nas políticas, programas, metas, planos e
projetos de interesse público sejam alcançados com qualidade, em prol da
sociedade civil, para atendimento pleno de suas expectativas; (iv) o exercício do CI
depende da qualidade das ações tomadas pela AP e seus gestores com o objetivo
de atingir metas preestabelecidas; (v) quando o CI é bem utilizado, ele colabora para
planejar, organizar e supervisionar as execuções de inúmeras funções que se
alinham e implicam práticas de GOP; (vi) no atual contexto mundial e brasileiro, os
analistas e gestores do estado de Minas, em todos os níveis, entendem que as
organizações públicas estão sendo exigidas a oferecer melhor utilização de seus
recursos, ensejando mais eficiência e eficácia no alcance dos resultados; (vii) a boa
GOP colabora, potencialmente, para a melhoria da GP, tendo o propósito de
contribuir para o atendimento das necessidades e anseios dos cidadãos, além da
proteção dos valores morais e éticos, das estruturas democráticas e dos ativos da
AP, estando apoiada em ferramentas de CI; (viii) na prática, porém, foram
percebidas dificuldades no efetivo exercício do CI e no monitoramento contínuo das
atividades da AP, a partir de ações preventivas, corretivas, repressivas, de
responsabilização, assessoramento, aperfeiçoamento, treinamento, gerenciamento e
mitigação dos riscos, estímulo à transparência, à integridade, à prestação
responsável de contas e à conduta ética. O conjunto dos resultados permitiu concluir
também que (ix) reconhecendo e enfrentando tais dificuldades, o modelo de CI ora
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proposto disponibiliza e estimula a utilização de indicadores objetivos de avaliação
de desempenho da contratação, execução e fiscalização de contratos com o setor
público, assim como a objetivação de padrões de avaliação das falhas, erros e
fraudes e meios de correção dos mesmos. Nesse ensejo, espera-se que (x) o
modelo de CI ora proposto, analisado e validado possa ajudar no aprimoramento
dos mecanismos de planejamento, formulação, orçamentação, implementação,
gestão, monitoramento, avaliação, controle e governança dos processos de GP no
governo do estado de Minas Gerais e em suas Secretarias; e que (xi) o modelo
possa, ainda, servir de benchmarking competitivo para outros entes como
municípios, estados federados e a própria União. Espera-se, também, que (xii) essa
experiência possa ser replicada e ampliada para outros estados e países, auxiliando
para a melhoria da GP e na utilização efetiva dos recursos públicos, na salvaguarda
dos ativos, na integridade dos procedimentos, na conformidade com a ética,
legislação e normas de conduta aderentes às necessidades da sociedade e de seus
cidadãos.
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Apêndice

Apêndice - Roteiro de entrevistas aplicado entre os servidores públicos
efetivos, em cargos de confiança e/ou contratados da SESP, nos níveis
estratégico, tático e operacional, e aos servidores públicos da CGE e da AGE
Foco
GP:
identificar
mudanças (reformas)
administrativas
ocorridas ao longo do
tempo.

Marco Teórico
Brasil (1995); Bresser-Pereira (1996;
2006; 2008); Di Pietro (2003); Faria
(2004); Castro (2006); Carvalho
(2007); Cavalheiro & Flores (2007);
Souza e Siqueira (2007); Bruno
(2008); Gasparini (2011); Buligon
(2012); Moraes et al. (2012); Oliveira
(2013); Scolforo (2013).

GP:
identificar
obstáculos
para
a
consecução do pleno
exercício da GP no
Brasil.

Grateron (1999); Cavalheiro e Flores
(2007); Bizerra (2011); Moraes et al.
(2012); Scolforo (2013); Medauar
(2015); Silva & Sarreta (2015); Xavier
(2015); Alves (2016).

GP:
identificar
mudanças
nos
comportamentos dos
gestores
públicos
brasileiros.

Bresser-Pereira (2006; 2008); Buligon
(2012); Campos (2014); Ribeiro &
Diniz (2015); Xavier (2015); Alves
(2016).

GP:
identificar
mudanças
nos
comportamentos dos
gestores
públicos
brasileiros.

Bresser-Pereira (2006; 2008); Buligon
(2012); Campos (2014); Ribeiro &
Diniz (2015); Xavier (2015); Alves
(2016).

GP:
identificar
características
que
permeiam a APB.

Grateron (1999); Bizerra
Medauar (2015); Silva &
(2015); Alves (2016).

(2011);
Sarreta

GP:
identificar
características
que
permeiam a APB.

Grateron (1999); Bizerra
Medauar (2015); Silva &
(2015); Alves (2016).

(2011);
Sarreta

Questões
1) Você percebeu mudanças na
forma de exercício da gestão
pública nos últimos anos, seja
em nível nacional ou estadual?
Quais foram as principais?
2) Se você pudesse fazer uma
lista, quais fatores você diria que
mais dificultam, na prática, o
pleno exercício da gestão
pública, seja em nível nacional
ou estadual?
3) Você percebeu a promoção
de
mudanças
nos
comportamentos dos gestores
públicos brasileiros e mineiros
nos últimos anos? Comente, por
gentileza.
4) Como você percebe o atual
momento dos gestores públicos
em
relação
às
pressões
jurídicas e sociais por novas
formas de exercício da gestão
pública, em que são exigidas
ações
mais
transparentes,
éticas, equânimes, aderentes à
legislação e com prestação
responsável de contas?
5) Considerando as mudanças
ocorridas nos últimos anos, você
entende que os princípios da
legalidade,
impessoalidade,
moralidade,
publicidade
e
eficiência são suficientes para
assegurar a qualidade da gestão
pública?
Comente,
por
gentileza.
6) Qual a sua percepção acerca
da qualidade da gestão pública
no Governo do Estado de Minas
Gerais?
Quais
aspectos
positivos da gestão pública você
gostaria de ressaltar? Quais
aspectos você entende que
ainda carecem
de serem
aperfeiçoados?

continua
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GP:
identificar
respostas dadas pela
APB para o fenômeno
da corrupção.

Cavalheiro e Flores (2007); Ferreira e
Morosini (2013); Campos (2014); TCU
(2014); Ribeiro & Diniz (2015); Silva &
Sarreta
(2015);
Alves
(2016);
Rodríguez-Navas, Solà & Rius (2017).

GOP: identificar os
princípios
que
norteiam a GOP e
identificar
se
os
conceitos sobre GOP
estão sendo utilizados
pelo
Governo
do
Estado
de
Minas
Gerais.

Thomé (2005); Kissler e Heidemann
(2006); Cavalheiro & Flores (2007);
Souza e Siqueira (2007); Bovaird &
Löffler (2009); Matias-Pereira (2010);
Vieira (2010); Bizerra (2011); Cardoso
Jr. (2011); Delforge (2011); Silva et al
(2011); Andrews & Walle (2012);
Buligon (2012); Faria, Daud & Pereira
(2012); Moraes et al. (2012); Mourão
(2012); Rocha (2012); Marcelli (2013);
Sano (2013); Scolforo (2013); Souza
(2013); Gomes (2014); Silva et al
(2014); TCU (2014; 2016); Medauar
(2015); Oliveira e Pisa (2015); Sales et
al (2015); Alves (2016); Cavalcante &
Camões (2017); Păcurar (2017);
Rodríguez-Navas, Solà & Rius (2017).

GOP:
identificar
ausência
de
boa
governança.

Thomé (2005); Cavalheiro & Flores
(2007); José Filho (2008); Delforge
(2011); Rôllo (2011); Buligon (2012);
Minas Gerais (2011; 2012c; 2016a);
Moraes et al. (2012); Marcelli (2013);
Scolforo (2013); Campos (2014); TCU
(2014; 2016); Ribeiro & Diniz (2015);
Silva & Sarreta (2015); Xavier (2015);
Alves (2016); Rodríguez-Navas, Solà
& Rius (2017).

7) Você tem conhecimento acerca
da criação ou ampliação de
instrumentos de combate à
corrupção no Brasil e no governo
do estado de Minas Gerais?
Comente, por gentileza.
8) Considerando que o conceito
de governança pública engloba
aspectos como transparência,
ética, equidade, aderência à
legislação
e
prestação
responsável de contas, você diria
que a governança pública já está
sendo utilizada pelo governo do
estado
de
Minas
Gerais?
Comente, por gentileza.
9) Quais desses aspectos você já
identificou na SESP e como eles
contribuem,
ou
poderiam
contribuir, para aumentar a
qualidade da governança pública
no
estado?
Comente,
por
gentileza.
10) Você percebeu mudanças na
forma de exercício da gestão
pública e governança pública
pelos gestores do governo do
estado de Minas Gerais, visando
ampliar a transparência, ética,
equidade, aderência à legislação,
além de estimular a prestação
responsável
de
contas
no
estado? Quais foram as principais
mudanças já efetuadas? O que
ainda poderia ser feito para
melhorá-las?
11) Você percebeu mudanças na
legislação ou no posicionamento
oficial do governo do estado de
Minas Gerais, visando ampliar a
transparência, ética, equidade,
aderência à legislação, além de
estimular
a
prestação
responsável
de
contas
no
estado? Comente, por gentileza,
indicando o que ainda poderia ser
feito para melhorá-la.
12) Que tipo de dificuldades
gerenciais ou operacionais você já
identificou durante o exercício de
suas funções no governo do
estado de Minas Gerais (SESP)?
Você diria que alguma delas se
relaciona à ausência de algum dos
mecanismos que ajudam a ter boa
governança pública? Comente, por
gentileza.
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GOP:
identificar
instrumentos legais de
fortalecimento
da
GOP.

Moraes et al. (2012); Scolforo (2013);
TCU (2014; 2016).

CI:
identificar
o
conhecimento acerca
da
existência
de
critérios objetivos para
aplicação
de
penalidades
nos
processos
administrativos
sancionadores
e
opinar sobre a criação
de critérios objetivos
de
aplicação
de
penalidades
nos
processos
administrativos
sancionadores.

Brasil (1993; 1995); Brasil (2013a);
Minas Gerais (2012a); Medauar
(2015).

13) Que tipo de situações você
diria que mais causam problemas
ao governo do estado de Minas
Gerais
(SESP),
trazendo
prejuízos ao erário, decorrentes
de atos de corrupção, fraude,
ilegalidade, ou outras situações?
Como essas situações são
tratadas?
14)
Quais
as
principais
dificuldades
práticas
para
identificar situações que trazem
prejuízos ao Erário, decorrentes
de atos de corrupção, fraude,
ilegalidade, ou outras situações
na SESP?
15) Como você percebe o
posicionamento da SESP, em
relação à governança pública,
frente às demais Secretarias de
Estado?
16)
Considerando
a
sua
experiência em gestão pública, o
que
seria
necessário
para
fortalecer a governança pública
no governo do estado de Minas
Gerais? E na SESP?
17) Você tem conhecimento do
que venha a ser processo
administrativo
sancionador/
punitivo? Caso positivo, você
saberia
dizer
como
esses
processos são instaurados e
acompanhados?
Quais
os
critérios para
aplicação de
penalidades nesses processos?
18) Qual a sua opinião acerca da
existência (ou não) de critérios
objetivos
de
aplicação
de
penalidades
nos
processos
administrativos sancionadores da
SESP? Você entende que é uma
iniciativa adequada?
19) Você entende que os
princípios
da
legalidade,
impessoalidade,
moralidade,
publicidade, finalidade, motivação,
razoabilidade,
eficiência
e
transparência, bem como as
garantias
constitucionais
fundamentais da ampla defesa,
do contraditório e do devido
processo legal, já são plenamente
observados
nos
processos
administrativos sancionadores da
SESP? Quais as melhorias
poderiam ser feitas?

continua
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Brasil (1964; 1988); Di Pietro (2003);
Bruno
(2005);
Thomé
(2005);
Cavalheiro & Flores (2007); Ferreira et
al (2008); José Filho (2008); Oliveira
(2009); Bizerra (2011); Cardoso Jr.
(2011); Silva et al (2011); Minas
Gerais (2011; 2012a; 2012c; 2016a);
Marcelli (2013); Gomes (2014); TCU
(2014); Medauar (2015); Alves (2016);
Cavalcante & Camões (2017).

20) Considerando que o controle
interno consiste em um conjunto de
políticas
e
procedimentos
desenvolvidos e operacionalizados
para aumentar a confiança das
informações prestadas, assegurar
o alcance dos objetivos de maneira
correta e tempestiva, reduzindo os
riscos e ampliando a eficiência e
eficácia na utilização de recursos
organizacionais, você diria que o
controle interno já está sendo
utilizado pelo governo do estado de
Minas Gerais? E na SESP?
Comente, por gentileza.
21) Considerando que o conceito
de
controle
interno
na
administração pública
engloba
aspectos como a fiscalização e
acompanhamento exercidos no
âmbito de cada Poder sobre os
atos da administração pública de
caráter orçamentário, financeiro,
contábil e patrimonial, exercidos
pelos
órgãos
públicos,
internamente, com o objetivo de
assegurar
economicidade,
eficiência, legalidade, moralidade,
impessoalidade e publicidade, você
diria que o controle interno já está
sendo utilizado pelo governo do
estado de Minas Gerais? E na
SESP? Comente, por gentileza.
22) Considerando esses dois
aspectos, como você percebe a
função do controle interno para a
administração pública? Comente,
por gentileza.

CI: identificar se o CI
possibilita segurança
nas
informações,
auxílio na tomada de
decisões,
acompanhamento de
metas, legalidade de
atos e melhoria de
processos.

Thomé (2005); José (2008); Rôllo
(2011); Minas Gerais (2011; 2012c;
2016a); Moraes et al. (2012); TCU
(2014; 2016).

23) Você diria que o controle
interno possibilita segurança nas
informações para o gestor público,
auxílio na tomada de decisões,
acompanhamento de indicadores,
legalidade dos atos públicos e
aprimoramento de
processos?
Comente por gentileza.

CI: identificar se o CI é
presente e atuante no
dia
a
dia
da
organização.

Brasil (1964; 1988); Di Pietro (2003);
Bruno
(2005);
Thomé
(2005);
Cavalheiro & Flores (2007); Ferreira et
al (2008); José Filho (2008); Oliveira
(2009); Bizerra (2011); Cardoso Jr.
(2011); Silva et al (2011); Minas
Gerais (2011; 2012c; 2016a); Marcelli
(2013); Gomes (2014); TCU (2014);
Medauar
(2015);
Alves
(2016);
Cavalcante & Camões (2017).

24) Considerando esses dois
aspectos, você diria que a SESP
possui um controle interno atuante?
Caso positivo, você percebe que o
controle interno da SESP atua de
forma preventiva, corretiva ou
repressiva?
Comente,
e
exemplifique, por gentileza.

CI:
identificar
o
conhecimento acerca
do CI.

continua
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CI:
identificar
as
funções exercidas pelo
CI da organização.

Brasil (1964; 1988); Di Pietro (2003);
Bruno
(2005);
Thomé
(2005);
Cavalheiro & Flores (2007); Ferreira
et al (2008); José Filho (2008);
Oliveira (2009); Bizerra (2011);
Cardoso Jr. (2011); Silva et al
(2011); Minas Gerais (2011; 2012c;
2016a); Marcelli (2013); Gomes
(2014); TCU (2014); Medauar (2015);
Alves (2016); Cavalcante & Camões
(2017).

25) Como você percebe o
posicionamento da SESP, em
relação ao controle interno, frente
às demais Secretarias de Estado?
Quais as ações em termos de
capacitação, utilização e gestão já
foram tomadas para melhorar a
qualidade do controle interno da
SESP?
26) Alguns documentos indicam
que a antiga SEDS possuía um
controle interno atuante, mas
ainda
assim
a
Secretaria
apresentou
problemas
de
ausência ou potencialidade de
melhorias na governança pública.
Você saberia esclarecer o porquê
disso?
27) Você diria que o controle
interno exercido, atualmente, pela
Unidade Setorial de Controle
Interno da SESP (USCI-SESP)
compreende quais funções?
28) Você diria que a USCI-SESP
promove a cultura da ética e da
integridade, da transparência e da
necessidade de prestação de
contas, da responsabilização pela
governança e pela gestão, com
ênfase na detecção de riscos e de
atos ilícitos praticados contra a
Administração Pública Estadual e
na adoção de medidas de
prevenção
e
monitoramento
contínuo das atividades, incluindo
a verificação da regularidade nas
licitações, contratações públicas,
convênios e nas parcerias do
Estado com organizações da
sociedade civil, bem como a
verificação da efetividade da
execução
dos
objetos
contratados/ pactuados?
29) Você percebe que a USCISESP
promove
ações
de
correição administrativa, incluindo
prevenção e/ou aperfeiçoamento
disciplinar?
30) Você tem conhecimento de
que a USCI-SESP promove
auditorias ordinárias, especiais,
decorrentes de normativos do
Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais e decorrentes de
demandas do dirigente?
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CI: identificar as ações
desenvolvidas
pela
CGE.

Brasil (1964; 1988); Di Pietro (2003);
Bruno
(2005);
Thomé
(2005);
Cavalheiro & Flores (2007); Ferreira et
al (2008); José Filho (2008); Oliveira
(2009); Bizerra (2011); Cardoso Jr.
(2011); Silva et al. (2011); Minas
Gerais (2011; 2012c; 2016a); Marcelli
(2013); Gomes (2014); TCU (2014);
Medauar
(2015);
Alves
(2016);
Cavalcante & Camões (2017).

GP,
GOP
e
CI:
identificar se o CI atua
como instrumento de
auxílio
à
GP
e
identificar se a GOP
está assentada em
ferramentas de CI.

Bizerra (2011); Cardoso Jr. (2011);
Gomes (2014); Thomé (2005); José
(2008); Rôllo (2011); Minas Gerais
(2011; 2012c; 2016a); Moraes et al.
(2012); TCU (2014; 2016); Alves
(2016); Cavalcante & Camões (2017).

GP,
GOP
e
CI:
oferecer
sugestões
para
aprimoramento
da GP, da GOP e do
CI.

Brasil
(1995);
Castro
(2006);
Cavalheiro & Flores (2007); José
(2008); Van Dooren, Bouckaert &
Halligan (2010); Vieira (2010); Rôllo
(2011); Buligon (2012); Faria, Daud &
Pereira (2012); Moraes et al. (2012);
Scolforo (2013); TCU (2014; 2016);
Cavalcante
&
Camões
(2017);
Strielkowski, Gryshova & Kalyugina
(2017).

31) Você tem conhecimento de
quem determina e fornece as
diretrizes
para
as
ações
desenvolvidas pela Unidade
Setorial de Controle Interno da
SESP?
32) Você conhece as áreas de
atuação da Controladoria Geral
do Estado de Minas Gerais
(CGE)? Como elas contribuem
para as ações desenvolvidas
pela USCI-SESP?
33) Você conhece o Código de
Conduta Ética do servidor em
exercício na CGE e nas
Unidades Setoriais e Seccionais
de Controle Interno do Poder
Executivo do Estado de Minas
Gerais?
34)
Quais
relações
você
consegue perceber entre o
exercício do controle interno e a
melhoria da qualidade da gestão
pública? Comente por gentileza.
35)
Quais
relações
você
consegue perceber entre o
exercício do controle interno e o
aumento da qualidade da
governança pública? Comente,
por gentileza.
36)
Quais
relações
você
consegue perceber entre o
aumento da qualidade da
governança pública e a melhoria
da gestão pública? Comente por
gentileza.
37) Que sugestões você poderia
oferecer para o aperfeiçoamento
da qualidade da gestão pública,
da governança pública e do
controle interno no governo do
estado de Minas Gerais? E na
SESP?

