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EDITORIAL

Menos formalismo, mais resultado

Os nexos entre ambiente jurídico e o desenvolvimento compõem um vasto universo. Ao elaborar esta edição, procuramos abordar 
alguns dos “nós” dessa rede complexa e dinâmica de relações que mais nos saltam aos olhos, tanto em nossas pesquisas quanto no 
exercício cotidiano da advocacia.

Tratamos dos papéis constitucionais e da atuação concreta dos Poderes da República, especialmente do Judiciário e do Legislativo, 
por sua incumbência na formulação, interpretação e aplicação do sistema legal. Avaliamos normas que dificultam a tarefa do poder 
público na oferta de serviços e na promoção do desenvolvimento socioeconômico. Analisamos obrigações e restrições que norteiam 
as decisões – e às vezes explicam omissões – dos gestores públicos. Diante da importância crescente do desenvolvimento científico e 
tecnológico no mundo contemporâneo, identificamos e tentamos esclarecer alguns dos principais obstáculos à inovação no Brasil. 
Por fim, para oferecer uma ampla visão do cenário abordado, entrevistamos um dos maiores especialistas brasileiros na área do 
direito econômico.

No conjunto de análises aqui reunido, destaca-se a presença de dois problemas recorrentes e inter-relacionados: formalismo de 
mais e ênfase de menos.

Tanto a legislação brasileira quanto sua interpretação por parte do Judiciário e do Ministério Público pautam-se, frequentemente, 
por uma preocupação excessiva com a correção formal, burocrática, dos procedimentos ao mesmo tempo que negligenciam a 
avaliação e a cobrança de resultados efetivos no atendimento aos interesses públicos em jogo. Justificados como forma de proteger 
a sociedade contra corrupção e desmandos, o excesso, o custo e a rigidez das normas que regem a gestão de recursos públicos 
acabam por encarecer obras e serviços, desestimular ou inviabilizar iniciativas inovadoras.

Para melhor atender os mais fundamentais e legítimos interesses coletivos, o sistema jurídico brasileiro deve ser simplificado. O 
ordenamento legal deve se tornar mais harmônico em relação às realidades e necessidades sociais a que se refere. Em certos casos, 
com o da inovação tecnológica, harmonizar implica flexibilizar. Mas, para que a sociedade brasileira se beneficie com a adoção de 
leis e normas mais simples e flexíveis, é imprescindível avançar, com a mesma determinação, na cobrança dos resultados obtidos 
com investimento de recursos públicos e no combate generalizado à impunidade.

Como demonstram os exemplos das páginas seguintes, quando os brasileiros forem tratados como inocentes, até prova em contrário, 
e como iguais perante a lei, sua originalidade criativa passará a fazer uma diferença muito maior a favor do desenvolvimento 
nacional e do bem comum.

 

Rubens Naves
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O PAPEL DO STF
Por Guilherme Amorim Campos da Silva

                                                                                                                                                                 
Cabe ao Supremo assegurar condições favoráveis para o desenvolvimento nacional

A realização do desenvolvimento nacional 
é um dos objetivos fundamentais 
da República Federativa do Brasil, 
expressamente prevista no artigo 3º, II, 
da Constituição. O texto constitucional 
prevê e dispõe, em inúmeras passagens, 
de artigos voltados para o planejamento 
e execução de atividades tendentes à 
realização do desenvolvimento1.

Como já afirmei em Direito ao 
Desenvolvimento (Editora Método, 
2004), a “Constituição, ao plasmar o 
preceito fundamental do direito-dever 
ao desenvolvimento nacional, buscou 
estabelecer que o dever do Estado será 
o de realizar as condições institucionais 
e econômicas previstas na Carta, de 
maneira a impingir à realidade um novo 
ciclo qualitativo de desenvolvimento e 
acesso a bens e riquezas como educação, 
saúde, alimentação, moradia, avanços e 
benefícios da tecnologia e novas formas 
de pesquisa e inovação”.

De acordo com definição expressa por 
Celso Furtado em Teoria e Política do 
Desenvolvimento Econômico (Paz e Terra, 
2000), “o desenvolvimento se realiza sob a 
ação conjunta de fatores responsáveis por 
transformações nas formas de produção e 
de forças sociais que condicionam o perfil 
da procura”.

Os poderes constituídos da República 
exercem e devem exercer papel 
fundamental na concretização dos 
mandamentos constitucionais em 
consonância com os anseios da sociedade, 
estimulando-a a ser protagonista das 
próprias transformações.

Nessa direção, o Poder Executivo, 
na concatenação de atividades, na 
demonstração de um conjunto de ações 
pré-ordenadas, deve ter por objetivo a 
realização de comandos institucionais do 
Estado democrático, como a realização 
de ações de desenvolvimento nas áreas 
de educação, moradia, transporte, saúde 
e segurança pública. A formulação de 
políticas públicas, portanto, a despeito 
de realizar os comandos constitucionais, 
deve permitir a verificação e avaliação 
dos atos a serem praticados, posto que 
objetivados em cronogramas, ações 

programadas ao longo do tempo, verbas 
empenhadas etc.

O Poder Legislativo, a seu turno, deve 
exercer o papel de produção de normas 
gerais que possam auxiliar na realização 
de preceitos constitucionais, notadamente 
aqueles que digam respeito a distribuição 
de riquezas, políticas orçamentárias para 
regiões administrativas específicas, além 
das verbas necessárias para realização de 
inúmeros direitos econômicos e sociais, 
como os acima mencionados. Deve 
mais ainda zelar pela aplicação correta 
dos recursos, das leis e da execução de 
políticas públicas, em prol da sociedade.

O Poder Judiciário, notadamente na 

figura do Supremo Tribunal Federal 
(STF), desponta igualmente como 
destinatário da norma constitucional que 
impõe a todos os poderes constituídos a 
obrigação fundamental de promover o 
desenvolvimento nacional. E como ele o 
faz? Desempenhando seu papel político 
jurídico de mediação de conflitos entre 
os poderes constituídos e entes políticos 
e interpretando a Constituição, de forma 
a emprestar maior segurança jurídica 
às relações e orientar a conformação de 
ações e execução de políticas públicas.

Atuação deficiente

O STF, portanto, é o órgão que pode 
interpretar quaisquer ações relativas à 
formulação e execução de políticas públicas 
atinentes ao desenvolvimento nacional.

Sua finalidade, como assinala André 
Ramos Tavares na obra Teoria da Justiça 
Constitucional (Saraiva, 2005), é a de 
“extirpar do ordenamento jurídico o 

ato normativo incongruente com a 
Constituição. Como decorrência dessa 
realização, há uma finalidade específica 
que tem sido apontada, especialmente 
a partir da doutrina alemã, que é 
o oferecimento de uma ‘segurança 
jurídica’, pois as decisões dos Tribunais 
Constitucionais revelam-se modelos 
de conduta do Poder Público, daí a 
relevância que assumem no Estado 
Constitucional as decisões acerca da 
legitimidade das leis. Ora, a finalidade de 
proporcionar segurança e, mais do que 
isso, de revelar um modelo de conduta 
orgânico no Estado Constitucional é, 
sem dúvida, finalidade que se busca no 
processo objetivo que se desenvolve a 
partir de qualquer das funções elencadas 
para o Tribunal Constitucional”.

E como tem sido o desempenho do 
STF, especificamente na interpretação 
de artigos sensíveis da Constituição 
da República, nos quais a questão do 
desenvolvimento e o estabelecimento de 
um marco interpretativo que emprestem 
segurança jurídica e previsibilidade 
às ações constituam-se em tarefa 
inarredável dos agentes do Estado 
incumbidos de sua execução?

O Supremo, em sua missão de estabelecer 
uma interpretação definitiva de 
dispositivos constitucionais e da legislação 
infraconstitucional quando contrastada 
com as normativas constitucionais, 
tem tido uma atuação aquém daquela 
estipulada na Constituição Federal, qual 
seja, a de resolver eventual conflito de atos 
normativos, leis ou atos políticos praticados 
em desacordo com a Constituição da 
República e seus preceitos.

Ora porque a Suprema Corte deixa de 
cumprir preceitos em que a omissão dos 
demais poderes recomenda sua atuação 
positiva, ora porque em determinados 
momentos o tempo em que se aguarda 
por um pronunciamento jurisdicional 
compromete a própria ideia de 
controle de constitucionalidade que o 
Texto lhe endereça.

Na difícil relação entre o Poder Executivo 
e o Poder Legislativo, dada a proliferação 
de edição de Medidas Provisórias, o STF 

Em sua missão de 
estabelecer interpretação 
definitiva de dispositivos 

constitucionais 
e da legislação 

infraconstitucional a eles 
vinculada, o STF tem tido 
uma atuação aquém do 
que prevê a Carta Magna
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posicionou-se pela excepcionalidade na 
verificação dos requisitos de urgência 
e relevância, posto que exclusivos da 
Presidência da República (veja aqui a 
decisão do Supremo).  

Desequilíbrio dos Poderes

A decisão estipula interpretação restritiva 
ao exame do artigo 62, caput da 
Constituição da República, e compromete 
a autonomia e independência das 
funções do Estado, uma vez que a 
edição de Medidas Provisórias tem 
previsão constitucional e seus requisitos 
são vinculativos; ou seja, devem ser 
cabalmente demonstrados até mesmo 
para permitir o exame pelos demais 
poderes, notadamente o Poder Judiciário.

A matéria é especialmente perigosa em 
termos de realização do desenvolvimento 
nacional, uma vez que Medidas 
Provisórias com força de lei podem ser 
editadas para interferir na priorização 
de investimentos em infraestrutura. A 
recente MP nº 497, de 27 de julho de 2010, 
que autoriza dispensa da observância 
da Lei de Licitações nas realizações dos 
investimentos e aquisições necessários 
para as obras da Copa do Mundo de 
Futebol que se realizará no Brasil em 
2014, é demonstração contundente desta 
interferência indevida.

A MP nº 497 promove desoneração 
tributária de subvenções governamentais 
destinadas ao fomento das atividades de 
pesquisa tecnológica e desenvolvimento 
de inovação tecnológica nas empresas, 
institui o Regime Especial de Tributação 
para construção, ampliação, reforma 
ou modernização de estádios de 
futebol, e dá outras providências, em 
evidente demonstração de atropelo do 
debate necessário sobre a priorização 
de investimentos em determinadas 
áreas consentâneas, por exemplo, 
com a necessidade de equilíbrio 
no desenvolvimento regional e nos 
benefícios que eventos desse porte 
devem legar à sociedade.

Um segundo exemplo é o da interferência 
na própria disciplina do relacionamento 
do Poder Público com a sociedade civil 
organizada e diz respeito à interpretação 
do artigo 175 da Constituição e, 
especificamente, ao exame da Lei nº 
9.637/98.

O artigo 175 estabelece que “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.”

A Lei nº 9.637/98, por sua vez, autoriza 
a celebração de contratos de gestão com 
as denominadas Organizações Sociais (OS) 
para a realização de serviços públicos 
numa perspectiva de colaboração para 

além do plano estatal, com repasses 
de dinheiro público e captação própria 
de recursos, ganhos de eficiência, entre 
outras vantagens e características do 
contrato de gestão.

O chamado “modelo das OS” vem 
sendo articulado desde 1998 e, 
questionado por meio de Ação Direta 
de Inconstitucionalidade impetrada em 
2007, ainda hoje não encontrou um 
pronunciamento definitivo pelo STF. 
(Acompanhe aqui o andamento completo 
da Adin nº 1.923.) 

A realidade indica que, sem a participação 
da sociedade civil em parceria com o 
Estado, não existe projeto de Nação e 
de desenvolvimento nacional viável, 
seja pela escassez de recursos, seja pela 
limitação da própria estrutura burocrática 
do Estado.

Nessa direção, nesta década, inúmeras 
iniciativas de Organizações Sociais 
encontraram guarida na lei, nas áreas da 
cultura, saúde e ciência e tecnologia.

A precariedade da atuação do Supremo 
nesta matéria é evidente, uma vez que 
todo o modelo vem sendo desenvolvido 
como base no indeferimento de medida 
cautelar requerida pelos partidos 
políticos impetrantes da Adin em 1998. 
(A esse respeito, consulte aqui.) A demora 
na definição do modelo de Organizações 
Sociais, portanto, compromete a própria 
ideia de distribuição de justiça e, no caso, 
ameaça a indispensável colaboração 
da sociedade civil com o Poder Público, 
o que, aliás, é estimulado pela própria 
Constituição em temas sensíveis como 
segurança pública, segurança alimentar, 
infância e juventude, idosos, saúde, 
educação e moradia.

A questão insere-se, ainda, na perspectiva 
do federalismo cooperativo e no papel 
de articulação dos poderes constituídos 
do Estado para a superação das 
desigualdades regionais e a realização do 
efetivo desenvolvimento nacional.

Como afirma Gilberto Bercovici em 
seu Desigualdades Regionais, Estado e 
Constituição (Max Limonad, 2003), “o 
princípio da igualação das condições 
sociais de vida significa que os cidadãos 

das regiões menos desenvolvidas têm 
o direito de que o Estado providencie 
para eles a mesma qualidade de serviços 
públicos essenciais que usufruem os 
cidadãos das regiões mais desenvolvidas. 
O que se quer evitar é que a população 
seja penalizada por habitar em um ou 
outro ente da Federação. Para tanto, 
União e entes federados devem atuar 
conjuntamente para assegurarem a 
igualdade na prestação de serviços 
públicos essenciais a todos os brasileiros. 
A igualdade que se busca tanto é a 
igualdade dos cidadãos em relação à 
prestação de serviços públicos quanto 
a igualdade da capacidade de todos os 
membros da Federação na prestação 
destes mesmos serviços”.

Insegurança jurídica

Iniciativas como a da participação da 
sociedade civil na operação de serviços 
públicos, como a Lei nº 9.637/98, 
poderiam ser multiplicadas, a teor do 
disposto no artigo 250 da Constituição 
Federal ao mencionar e estipular a 
possibilidade de união de esforços em 
Consórcios Públicos. Nesses consórcios, 
vários agentes poderiam se cotizar para 
providenciar serviços públicos geridos 
por Organizações Sociais ou outras figuras 
jurídicas, com significativos ganhos 
de eficiência. Poderiam também criar 
agências compartilhadas de investimento 
e fomento numa perspectiva que supere 
o isolamento de municípios e regionalize 
experiências que possam contar com o 
apoio do Estado da Federação em que se 
inserirem os municípios e até mesmo da 
União Federal.

A indefinição do STF sobre a questão 
emperra, inclusive, novas iniciativas 
estratégicas capazes de contribuir com 
o desenvolvimento, notadamente na 
questão da ciência e tecnologia.

Como demonstra esse exemplo de 
prolongada insegurança jurídica, o 
esforço pelo desenvolvimento que a 
Constituição demanda dos entes políticos 
e dos poderes constituídos é, por vezes, 
relegado ao segundo plano pelo Supremo.

Há outro aspecto, ainda, que diz respeito 
à atuação do STF em face de omissões do 
Poder Legislativo ou do Poder Executivo. 
Como se sabe, a omissão pode-se constituir 
em conduta negativa, no sentido de deixar 
de aplicar a norma constitucional, como 
forma de inobservá-la ou infringi-la. Daí 
por que a omissão pode ser qualificada 
como inconstitucional (artigo 103, 
parágrafo 2º), demandando ação incisiva 
que substitua o poder faltoso na realização 
de determinado preceito. Neste aspecto, 
tem-se constatado que o Supremo, a 
despeito de observar a independência 
dos demais poderes e limitar o potencial 
de seu ativismo judicial, em postura que 

A igualdade que se busca 
é a dos cidadãos em 

relação à prestação dos 
serviços públicos, e a da 
capacidade de todos os 

membros da Federação na 
prestação destes serviços
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reputamos que afronta a Constituição, 
tem pautado seus pronunciamentos 
por aplicação de preceitos similares 
em determinados casos ou, ainda, pela 
expedição de ofícios para que o poder 
omisso cumpra com seus deveres, quando 
o correto seria a prática do ato no lugar do 
próprio poder faltoso.

Papel a cumprir

Estas questões têm especial relevância 
quando se entende que iniciativas 
de regulamentação de zonas de 

desenvolvimento especiais, por exemplo, 
previstas no artigo 43 da Constituição da 
República, possam ficar indefinidamente 
à espera de regulamentação legislativa ou 
de implementação pelo Poder Executivo, 
em desrespeito flagrante ao vetor de 
desenvolvimento nacional previsto no 
artigo 3º, II, da Constituição.

Em face dos exemplos acima mencionados 
e  da  d isc ip l ina  const i tuc ional , 
concluímos que o Supremo Tribunal 

Federal deveria intensificar esforços 
para melhor cumprir seu papel em 
relação ao objetivo constitucional da 
busca do desenvolvimento nacional. 
Um papel fundamental, que assim 
pode ser sintetizado: preservar e 
emprestar segurança jurídica em seus 
pronunciamentos a iniciativas que 
realizam o preceito do federalismo 
cooperat i vo,  que  prop i c iem a 
necessária redistribuição de riquezas 
entre regiões desiguais e promovam o 
desenvolvimento nacional em conjunto 
com a cidadania organizada.

1- Basta citarmos como exemplos os artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 8º, 18, 20, 21, 22, 23, 29-A, 37, 43, 48, 52, 58 a 62, 84, 86, 91, 102, 146, 
148, 150, 151, 153, 154, 155, 158, 159, 163, 165, 167, 170, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 182, 192, 195, 196, 200, 205, 208, 211, 212, 
214, 215, 218, 219, 220, 225, 227, 231, 236, 239 e 240, todos da Constituição Federal.
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A Constituição de 1988 representa um 
marco na história constitucional brasileira 
relativamente à inclusão dos direitos 
sociais como direitos fundamentais 
(art. 6º e ss.) e ao compromisso de 
atingir resultados voltados para a 
transformação social (art. 3º), por meio 
do desenvolvimento nacional e da 
construção de uma sociedade livre, justa 
e solidária.

A preocupação constitucional com o 
atingimento de resultados, especialmente 
nos campos econômico, social e cultural, 
é reforçada pelos art. 2º (1) do Pacto 
Internacional dos Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais (ONU) e art. 1º do 
Protocolo de San Salvador (OEA), que 
atribuem aos Estados-partes os deveres 
de (a) gradualmente implementar os 
direitos sociais, utilizando-se o máximo 
dos recursos disponíveis, e de (b) não 
retroceder sobre os avanços conquistados.

Para trilhar esse caminho, concretizando-
se os direitos sociais, verdadeira 
condição para o exercício do direito 
ao desenvolvimento, é imprescindível 
que o planejamento da ação estatal, a 
elaboração das leis orçamentárias e as 
políticas públicas estejam alinhados a 
esse objetivo.

Como os recursos são escassos e há muito 
a ser feito para a efetivação dos direitos 
sociais, o primeiro passo a ser dado 
pelo Estado é o de planejar a sua ação, 
estabelecer metas a serem atingidas e 
prever recursos necessários.

No processo de planejamento, o 
levantamento de informação prévia 
(diagnóstico) é um verdadeiro pré-
requisito para a eleição das prioridades 
e para a estruturação, de forma racional, 
das metas a serem atingidas e dos 
recursos necessários.

A não observância dessa etapa preliminar 
do planejamento da ação estatal - 
o diagnóstico - pode comprometer 
os resultados da política pública 
implementada. É o que restou constatado, 
por exemplo, no Acórdão nº 137/2004, 
do Tribunal de Contas da União, relativo 
à auditoria da Ação de Atendimento 

à Pessoa Portadora de Deficiência em 
Situação de Pobreza, integrante do 
Programa Atenção à Pessoa Portadora 
de Deficiência, a cargo da Secretaria 
de Políticas de Assistência Social. Após 
a realização da auditoria operacional, 
verificou-se que a ausência de um 
diagnóstico preciso do público-alvo da 
política pública gerava graves distorções 
nas metas fixadas e na distribuição dos 
recursos para as áreas mais carentes, o 
que comprometia seriamente a eficiência 
da política pública.

A partir do diagnóstico da situação 
existente, é possível arquitetar metas de 
realização progressiva, identificando o 
ponto de partida em relação a cada direito 

social e vislumbrando, ao longo do seu 
processo de efetivação, os competentes 
pontos de chegada “intermediários”. 
A elaboração de metas desvinculadas 
da realidade compromete a atuação 
do Estado e, pior, posterga a desejada 
concretização dos direitos sociais para 
um futuro incerto.

Aferição e controle

Eleitas as prioridades e estabelecidas 
as metas de curto, médio e longo prazo 
para a implementação dos direitos 
sociais, como mensurar se o Estado está 
priorizando a alocação dos recursos para 
a implementação dos direitos sociais?

Somente com a divulgação dos 
parâmetros adotados no planejamento 
dos orçamentos, que demonstre 
muito claramente o total dos recursos 

disponíveis oriundos de cada ente da 
federação, o total dos alocados para a 
consecução dos direitos sociais e dos 
alocados para outras áreas (e do total 
das despesas efetivamente liquidadas), é 
que tornará possível fazer um adequado 
monitoramento, e questionamento, se for 
o caso, do dever de priorizar os recursos 
orçamentários para a implementação dos 
direitos sociais.

Esse questionamento poderá ser feito, 
além de no âmbito do Poder Judiciário, 
no âmbito dos Tribunais de Contas. Para 
exemplificar, cite-se o já mencionado 
Acórdão nº 137/2004, do Tribunal de 
Contas da União, no qual restou destacado 
que a ausência de priorização dos recursos 
necessários para a implementação da 
política pública impedia a ampliação das 
metas de atendimento para a inclusão 
do público-alvo não atendido (atendia-se 
apenas 2% dos potenciais beneficiários).

O Acórdão acima mencionado demonstra 
que o Tribunal de Contas da União - 
embora tenha muito a avançar - está 
atento à necessidade de os recursos 
orçamentários serem prioritariamente 
alocados na área social.

Mas como aferir se o diagnóstico feito, o 
planejamento da ação estatal, as metas 
prioritárias estabelecidas, as políticas 
públicas delineadas e os recursos alocados 
conduzirão ao caminho de progresso ou 
de retrocesso?

A resposta a essa indagação passa 
necessariamente pelos indicadores que, 
como instrumentos de gestão, refletem 
quantitativa e qualitativamente a 
realidade social, e são capazes de indicar 
os focos prioritários de ação a partir do 
diagnóstico, a eficácia no cumprimento 
das metas, a eficiência no uso dos 
recursos e a efetividade nos resultados 
das políticas públicas.

O uso de indicadores como mecanismo 
de aferição do progresso ou retrocesso 
social alinha-se, em última análise, 
com a obrigação do Estado de produzir 
e divulgar as informações relativas 
aos direitos sociais, não só por 
determinação constitucional (artigo 

GESTÃO PÚBLICA
Por Alessandra Gotti Bontempo 

                                                                                                                                                                
Indicadores a serviço do desenvolvimento social

A elaboração de metas 
desvinculadas da 

realidade compromete 
a atuação do Estado e 

posterga a concretização 
dos direitos sociais para 

um futuro incerto
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5º, XIV, XXXIII e artigo 37, caput), mas 
por obrigação internacional (artigo 16 
(1) do Pacto Internacional de Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais e artigo 
19 (1) do Protocolo Adicional à Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos em 
matéria de Direitos Econômicos, Sociais 
e Culturais).

Nesse ponto é importante alertar 
para o fato de que as “Normas para a 
confecção dos relatórios periódicos 
previstos no artigo 19 do Protocolo de 
San Salvador” – Resolução AG/RES. 2074 
(XXXV-O/05), aprovadas pela Assembleia-
Geral da Organização dos Estados 
Americanos (OEA), estabelecem, entre 
outras exigências, que a apresentação 
dos relatórios se regerá pelo princípio 
da progressividade e por um sistema de 
indicadores de progresso que permita 
estabelecer, com um grau razoável 
de objetividade, as distâncias entre a 
situação na realidade e o padrão ou 
meta desejada.  

Quebra-cabeça

No plano nacional, a análise dos 
indicadores existentes demonstra que, 
não obstante o inquestionável esforço 
de se criarem mecanismos que forneçam 
informações do âmbito mais genérico 
(a exemplo do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, IBGE, e Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada, Ipea) 
ao mais específico (a exemplo do Banco 
de Dados do Sistema Único de Saúde, 
Datasus, e do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira, Inep), o exame de um quadro 
global, que coloque em evidência a 
posição do Estado brasileiro no que 
diz respeito ao cumprimento do dever 
de adotar medidas e priorizar recursos 
para a efetivação dos direitos sociais, 
requer que seja montado um verdadeiro 
“quebra-cabeça”.

Todavia, se a existência dos indicadores 
no âmbito nacional é inequívoca, a forma 
como são utilizados pela Administração 
Pública para a definição das metas 
prioritárias para a realização dos direitos 
sociais e, consequentemente, a alocação 
de recursos públicos, bem como a sua 
adequação para o monitoramento dos 
resultados alcançados pelas políticas 
públicas implementadas, deixa margem 
a dúvidas e questionamentos.

Não fica clara, ainda, a forma como o 
diagnóstico da situação feito por meio 
da aplicação de indicadores influencia 
a definição de objetivos e metas. Isso 
porque se deixa de dar o destaque 
necessário a essas informações nos 
Projetos de Leis Orçamentárias (PPA, 
LDO, LOA), que se limitam a dar um 
panorama socioeconômico geral e 
a estabelecer metas genéricas, sem, 

na maioria das vezes, determinar 
indicadores e critérios de referência, 
com vistas a acelerar o processo de 
implementação dos direitos sociais.

A esse respeito, o Tribunal de Contas da 
União, no Acórdão nº 102/2004, na parte 
relativa ao “Levantamento de Auditoria”, 
feito na Secretaria de Planejamento e 
Investimentos Estratégicos, do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
para avaliar a consistência interna e 
externa do Projeto de Lei do Plano 

Plurianual – PLPPA, para o exercício 
de 2004/2007, apontou, no item 49, 
que a generalidade e imprecisão de 
grande parte dos desafios do governo, 
enunciados com conceitos genéricos 
como “valorizar”, “implementar”, 
“promover”, “reduzir”, sem a definição 
de situações-objetivo no horizonte do 
tempo, dificultam sua mensuração.

Avaliando os programas sociais, o 
Acórdão nº 40/2004 do Tribunal de Contas 
da União, na auditoria operacional 
realizada no Programa Agente Jovem 
de Desenvolvimento Social e Humano, 
detectou que a mensuração do impacto 
do Projeto, de uma forma mais 
representativa, é impossibilitada pela 
inexistência de indicadores de processo, 
resultados e impacto, o que faz com 
que o Ministério do Desenvolvimento 
Social não disponha de ferramentas 
gerenciais para identificar problemas e 
mensurar os benefícios das suas ações. 
Não há uma definição de indicadores de 
desempenho que permitam acompanhar 
o desenvolvimento do Projeto, bem como 
os seus resultados. Em seu voto, o Ministro 
Relator, Ubiratan Aguiar, expôs que:

“Em diversos pontos do relatório, a 
equipe ressalta a falta de monitoramento 
do desempenho do projeto. Além 
do planejamento e da execução, a 
avaliação das ações desenvolvidas é de 
fundamental importância em qualquer 
projeto. Como saber se os resultados 
desejados estão sendo atingidos? Como 
mensurar o impacto das ações? Como 
saber, enfim, qual é o retorno que a 
sociedade está tendo daqueles milhões 

de reais investidos no projeto? Nada disso 
pode ser feito sem uma boa sistemática 
de avaliação. Esse monitoramento é 
fundamental, inclusive, para que se 
detectem problemas e se corrijam rumos 
na execução do projeto”.

Avanços a desafios

Felizmente, apesar de existirem alguns 
problemas de natureza técnica, gerencial 
e até cultural a suplantar, o quadro geral 
é de progresso. No Acórdão nº 102/2009, 
relativo ao “Levantamento de Auditoria”, 
feito na Secretaria de Planejamento e 
Investimentos Estratégicos, do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
sobre a elaboração do Plano Plurianual, 
para o quadriênio de 2008/2011, 
diagnosticou-se que “dos 214 programas, 
97,7% estão adequados; 0,5% estão pouco 
adequados; 0,5% estão quase adequados 
e 1,4% estão inadequados” (Acórdão 
102/2009, item 146), o que demonstra um 
grande avanço em relação ao Plano de 
2004/2007, no qual 55% dos programas 
sociais do governo apresentavam falhas 
na elaboração de seus indicadores 
(Acórdão 102/2004, item 111).

E a adequação dos indicadores é 
extremamente importante, já que, 
nas palavras do Ministro do Tribunal 
de Contas da União, Augusto Nardes, 
com ela “criam-se as condições para 
que a administração pública avance 
na moderna gestão por resultados e na 
subsequente responsabilização social 
dos gestores. (...) Por isso, a realização 
de trabalhos como este pode representar 
uma forma de o Tribunal contribuir para 
o aperfeiçoamento e disseminação da 
gestão por resultados na administração 
públ i ca ,  at ravés  do  adequado 
planejamento, obtendo daí maiores e 
melhores subsídios para a elaboração do 
parecer referido”.

 Diante desse quadro, e levando-se em 
consideração que há uma obrigação 
constitucional de produzir informações 
sobre a concretização dos direitos 
sociais e, mais, há um compromisso 
internacional em demonstrar quais as 
medidas progressivas foram adotadas, o 
uso dos indicadores, como ferramentas 
de gestão, não pode ser negligenciado 
pela Administração Pública direta ou 
indireta (nos âmbitos federal estadual 
ou municipal), pelos órgãos de controle 
e pelos operados do Direito.

Além de os indicadores proporcionarem 
a identificação do progresso ou do 
retrocesso na concretização dos direitos 
sociais e, em última análise, do direito 
ao desenvolvimento, tornam mais 
transparente a ação estatal e mais objetiva 
a prestação de contas à sociedade, 
transitando-se do Estado “invisível”, para 
o Estado “visível”.

A adoção de indicadores 
permite monitorar 
a concretização dos 

direitos sociais, torna 
mais transparente a ação 
estatal e mais objetiva a 

prestação de contas
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INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Por Eduardo Pannunzio 

                                                                                                                                                                 
É hora de pôr mais bip-bop neste samba

Dois fenômenos marcam decisivamente 
o início deste século. De um lado, a 
mundialização dos mercados, provocada 
pela crescente interligação, em escala 
planetária, dos sistemas econômicos 
e financeiros nacionais. De outro, as 
mudanças climáticas, resultado de um 
grande aumento na emissão de gases 
de efeito estufa, principalmente de CO2, 
em decorrência de atividades humanas 
como a queima de combustíveis fósseis e 
o desmatamento.

O primeiro coloca aos países um enorme 
desafio: como promover crescimento 
econômico, com geração de emprego e 
renda, nesse ambiente global de redobrada 
competitividade? O segundo fenômeno 
exige o desenvolvimento de tecnologias 
que causem menor impacto ambiental 
e minimizem os efeitos negativos 
(ou explorem os efeitos positivos) das 
mudanças climáticas. Em ambos os casos, 
a solução é uma só: inovação.

Estudo recentemente divulgado pelo 
National Endowment for Science, 
Technology and the Arts (Nesta), 
organização destinada a promover a 
inovação no Reino Unido, por exemplo, 
concluiu que dois terços do aumento 
de produtividade do setor privado do 
país, entre 2000 e 2007, resultaram 
da inovação. O documento revela, 
também, que empresas inovadoras 
crescem muito mais rapidamente do 
que as não inovadoras.

Condições a criar

Incorporar a inovação como eixo 
estratégico do desenvolvimento nacional 
não é, contudo, algo simples ou ligeiro.

Implica, em primeiro lugar, repensar o 
que se entende por “investimento em 
inovação”, um conceito tradicionalmente 
associado apenas a atividades de 
pesquisa e desenvolvimento (P&D). 
Embora esse aspecto continue sendo 
essencial, ele não reflete, isoladamente, 
a mecânica da inovação. É por essa razão 
que o Nesta, entre outras organizações 
da área, defende um conceito mais 
abrangente, que considere também 
os aportes voltados para comercializar 
e produzir riqueza a partir de novas 

ideias: design, melhorias organizacionais, 
treinamento e formação de habilidades, 
desenvolvimento de software, e pesquisa 
de mercado e publicidade, entre outras 
atividades.

Em segundo lugar,  demanda o 
estabelecimento de condições favoráveis 
à inovação, removendo os obstáculos 
existentes e criando instrumentos de 
estímulo. Nesse sentido, é fundamental 
o estabelecimento de um marco 
regulatório adequado. Muito embora 
tenhamos avançado significativamente, 
na última década, com a edição de três 
leis de grande relevância – a Lei de Acesso 
à Biodiversidade (Medida Provisória 
nº 2.186-16/2001), a Lei da Inovação 
Tecnológica (Lei nº 10.973/2004) e a Lei 
do Bem (Lei nº 11.196/2005) – e a recente 

publicação da Medida Provisória nº 
495/2010, a legislação permanece, sob 
muitos aspectos, defasada, destoando 
do patamar já alcançado pela ciência & 
tecnologia brasileira.

Conforme indicam estudos promovidos 
por duas das mais prestigiosas instituições 
do setor – a Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC) e o Centro de 
Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) –, os 
aperfeiçoamentos regulatórios devem 
abordar cinco temas prioritários: 

• o regime de contratações e parcerias 
das instituições públicas de ciência 
e tecnologia (ICT), substituindo os 
procedimentos rígidos e morosos 
da Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos (lei nº 8.666/1993) por 

regulamentos autônomos, elaborados 
pelas próprias instituições à luz dos 
princípios da Administração Pública, 
como maior transparência e rigor no 
controle dos resultados; 

• a preferência nas compras 
governamentais a empresas que 
invistam em pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico, o que, apesar de já estar 
previsto na Lei da Inovação e na Medida 
Provisória nº 495/2010, ainda depende 
de regulamentação;

• a interação entre as ICT e o setor 
privado, removendo os entraves (como, 
por exemplo, as incertezas sobre os 
direitos de propriedade intelectual 
resultantes de projetos comuns) 
que, ainda hoje, dificultam que o 
conhecimento aqui gerado se traduza, 
efetivamente, em novos produtos, 
processos e serviços acessíveis à 
população, com ganhos econômicos 
para o país;

• os incentivos fiscais para atividades 
de inovação tecnológica, de modo a 
melhorá-los e ampliá-los para empresas 
de menor porte; 

• o acesso à biodiversidade, cuja 
regulamentação atual constitui, 
muitas vezes, barreira às atividades do 
pesquisador devido aos procedimentos 
altamente burocráticos para obtenção 
de autorização para pesquisas.

Mudança de Cultura

O aprimoramento de textos normativos, 
contudo, não realizará plenamente o seu 
potencial, se não vier acompanhado de 
iniciativas para fomentar, gradualmente, 
uma nova cultura no âmbito das 
instituições e de profissionais responsáveis 
pela aplicação/interpretação das leis. 
Principalmente no âmbito dos órgãos de 
fiscalização da Administração Pública, 
como Tribunais de Contas e Ministério 
Público, é preciso superar o apego a um 
controle de índole burocrático-formal em 
favor de uma lógica finalística, centrada 
nos resultados. Afinal, é simplesmente 
inviável pensar em inovação em um 
ambiente no qual qualquer atitude 
do agente público que destoe dos 
procedimentos tradic ionalmente 
adotados é vista com desconfiança e 
suspeição, ainda que tenha previsão 

É inviável pensar 
em inovação em um 
ambiente no qual 

qualquer atitude do 
agente público que 

destoe de procedimentos 
tradicionais é vista 

como suspeita
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legal e impacte de forma mais favorável 
o interesse público do ponto de vista 
econômico ou socioambiental.

Por fim, em terceiro lugar, é preciso 
perseverança. O direcionamento de 
recursos ou o estabelecimento de 
condições favoráveis não tornará o 
Brasil, do dia para a noite, líder em 
inovação tecnológica. Como explica o 
economista William Brian Arthur, em seu 
recente livro A Natureza da Tecnologia 
(The Nature of  Technology), “se um país 
quiser liderar em tecnologia avançada, 
necessitará fazer mais do que investir 
em parques industriais ou fomentar, 
vagamente, ‘inovação’. Terá de construir 
ciência básica sem qualquer perspectiva 
declarada de uso comercial. E terá de 
cultivar aquela ciência em um ambiente 
estável com financiamento e motivação, 
deixá-la espalhar-se comercialmente 

em pequenas empresas-piloto, permitir 
que esses nascentes empreendimentos 
cresçam e floresçam com mínima 
interferência, e possibilitar que essa 
ciência e suas aplicações comerciais 
semeiem novas revoluções”.

O Brasil, felizmente, já está bastante 
avançado nesse processo. Contamos com 

um contingente expressivo e qualificado 
de cientistas e pesquisadores, responsáveis 
por colocar o país no 13º lugar do mundo 
em numero de artigos publicados. Temos 
um notável conjunto de instituições 
públicas e privadas, articuladas em torno 
de um Sistema Nacional de Ciência, 
Tecnologia e Inovação. Exibimos um 
setor empresarial robusto e diversificado. 
Abrigamos aproximadamente 12% da 
biodiversidade planetária e a maior 
biodiversidade biológica terrestre. E, não 
menos importante, orgulhamo-nos de 
ter na criatividade um traço distintivo de 
nossa identidade como povo e nação.

Se conseguirmos, de uma vez por todas, 
elevar a inovação a eixo estratégico 
do desenvolvimento nacional, o país 
poderá dar um salto econômico, social 
e ambiental sem precedentes em nossa 
história. Não há, pois, tempo a perder.

Se conseguirmos elevar a 
inovação a eixo estratégico 

do desenvolvimento 
nacional, o país poderá dar 

um salto econômico, social e 
ambiental sem precedentes
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DESAFIOS À INOVAÇÃO
Por Débora de Assis Pacheco Andrade

 

A aplicação do conhecimento científico enfrenta obstáculos legais e culturais

Historicamente, no Brasil, os esforços 
de pesquisas e desenvolvimento (P&D) 
de caráter científico e tecnológico são 
desenvolvidas quase exclusivamente no 
âmbito estatal, graças a universidades, 
centros de pesquisa e agências de 
fomento vinculados ao poder público, 
instituições em que se concentram 
os recursos, materiais e humanos, da 
ciência nacional.

Essas instituições públicas, federais e 
estaduais, têm sido as grandes protagonistas 
do avanço da ciência brasileira, que, nos 
últimos dez anos, passou de 23º para 13º 
lugar no ranking mundial de publicação 
de artigos científicos.

Observa-se, entretanto, que esse aumento 
expressivo da produção científica não foi 
acompanhado, no mesmo ritmo, pela 
aplicação do conhecimento gerado no 
desenvolvimento de novos produtos e 
serviços. Desproporção que se evidencia 
pelo reduzido número de patentes 
depositadas por universidades e institutos 
de pesquisa brasileiros no exterior. 
De acordo com a revista britânica The 
Economist, a Coreia do Sul, por exemplo, 
registrou, na última década, trinta vezes 
mais patentes do que o Brasil.

A lacuna entre a produção científica 
brasileira e a sua incorporação pelo 
setor produtivo pode ser explicada, entre 
outros fatores, pela escassez de parcerias 
entre os centros e grupos atuantes em 
P&D e o empreendedorismo privado. 
E essa falta de integração entre setores 
tão importantes para o desenvolvimento 
nacional se deve, em parte, ao 
anacronismo das leis e normas que 
regem – ou deveriam reger – esse tipo de 
parceria. Vejamos alguns exemplos.

Legislação e interpretação

De acordo com a Lei no 8.666/93, 
que regula os contratos firmados pela 
Administração Pública, o prazo de 
vigência do contrato, por exemplo, deve 
ser predeterminado; eventual acréscimo 
do valor global do contrato não poderá 
ultrapassar 25% do valor inicial, e todas as 
aquisições de bens e serviços necessárias, 
ressalvados os casos tipificados na 

própria Lei, deverão ser precedidos de 
procedimento licitatório.

A licitação, por sua vez, é composta de 
fases preordenadas, as quais devem 
ser estritamente observadas pelo 
administrador, sob pena de invalidação 
do futuro contrato. Por tratar-se de 
um processo burocrático e, na maioria 
das vezes, moroso, a licitação tem-se 
revelado um entrave na evolução de 
determinadas atividades.

Especificamente no âmbito da ciência 
e tecnologia (C&T), representantes da 
comunidade cientifica têm chamado 
atenção para a incompatibilidade das 
atividades desempenhadas pelo setor e a 
morosidade resultante da observância dos 
ritos, prazos e formalidades especificados 
na Lei.

Sustentam que a complexidade dos 
estudos envolvidos, as incertezas e riscos 
inerentes à pesquisa científica e ao 
desenvolvimento tecnológico – sobretudo 
quando potencialmente inovador – não 
se adéquam ao modelo rígido exigido 
pela Lei nº 8.666. De fato, não é razoável 
pretender determinar previamente o 
termo final de um processo inventivo, ou 
precisar quanto será exatamente gasto 
com os insumos utilizados nas várias 
tentativas necessárias para chegar ao 
resultado desejado.

As políticas e práticas bem-sucedidas de 
investimento em inovação tecnológica 
caracterizam-se, ao contrário, pela 
adoção de modelos flexíveis de 
contratação. Caracterizam-se também 
pela compreensão de que iniciativas de 

grande potencial inovador implicam, 
quase sempre, alta probabilidade 
de fracasso, mas, quando são bem-
sucedidas, o lucro gerado costuma cobrir 
facilmente uma grande quantidade 
de projetos malogrados. E, além dos 
possíveis ganhos financeiros a médio 
prazo, um país que mobiliza quantidades 
crescentes de instituições, empresas e 
pesquisadores na busca da inovação 
fortalece sua cultura empreendedora e 
qualifica recursos humanos em campos 
estratégicos do conhecimento.

Ademais, não bastasse o inadequado 
rigorismo do procedimento, esses 
contratos estão ainda sujeitos à 
fiscalização de órgãos de controle, como 
o Tribunal de Contas e o Ministério 
Público. Em virtude dessa fiscalização, 
que muitas das vezes não leva em conta 
a complexidade e a especificidade 
das atividades realizadas, mesmo 
cientes da possibilidade de dispensar 
a licitação em determinadas hipóteses, 
mas justificadamente temerosos em 
relação a possíveis responsabilizações 
futuras,  muitos  administradores 
públicos optam pela via mais segura, 
ainda que inadequada, da adoção 
do procedimento licitatório padrão. 
Nesse cenário,  ainda dominante 
no país, os gestores públicos são 
incentivados a nortear-se não pela 
busca de maior eficiência e eficácia, 
mas pela mera correção formal, 
burocrática, dos procedimentos sob 
sua responsabilidade.

Diante dessa realidade, é fácil entender 
por que a submissão à Lei de Licitação e à 
inflexibilidade formalística dos órgãos de 
controle têm afugentado investimentos 
em inovação.

Avanços e perspectivas

É importante salientar, no entanto, 
que, mesmo diante de todos esses 
entraves, representantes do governo e 
da comunidade científica têm buscado 
novas alternativas que visem, se não 
sanar, ao menos mitigar a rigidez da Lei 
de Licitação, com intuito de aumentar a 
conversão de desenvolvimento científico 
em inovação.

Os gestores públicos são 
incentivados a nortear-se 
não pela busca de maior 

eficiência e eficácia, 
mas pela mera correção 
formal, burocrática, dos 
procedimentos sob sua 

responsabilidade
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A recente aprovação, pelo Senado Federal, 
da Medida Provisória nº 495/2010 reflete 
justamente a intenção do governo federal 
de estimular e, sobretudo, privilegiar as 
empresas nacionais que contribuem 
para o desenvolvimento e inovação 
tecnológica no Brasil. Nas contratações 
destinadas a implantação, manutenção 
e aperfeiçoamento dos sistemas de 
tecnologia de informação e comunicação, 
por exemplo, a licitação poderá ser 
restrita a bens e serviços com tecnologia 
desenvolvida no País.

Outra inovação da MP é a ampliação 
do rol das hipóteses de dispensa de 
licitação, a exemplo das contratações de 
empresas e entidades nacionais de direito 
privado sem fins lucrativos voltadas para 
atividades de pesquisa, para solução de 

problema técnico específico ou obtenção 
de produto ou processo inovador.

Não houve, entretanto, um avanço 
em relação ao regime de compras e 
contratações relacionado ao Sistema 
Nacional de Ciência e Tecnologia, que 
permaece sujeito à Lei nº 8.666/93.

A Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência (SBPC) e a Academia 
Brasileira de Ciências (ABC) propuseram 
recentemente ao presidente da República 
a edição de uma Medida Provisória que 
crie um regime jurídico especial para 
as instituições públicas de ciência e 
tecnologia. Pela proposta, as instituições 
seriam autorizadas a efetuar suas 
compras e contratações com base em 
um regulamento próprio, elaborado 

à luz dos princípios constitucionais da 
Administração Pública. A adoção desse 
regulamento não excluiria a fiscalização 
dos órgãos de controle e se apresenta 
como alternativa capaz de assegurar a 
transparência e a probidade dos contratos 
públicos, sem tolher as inúmeras 
oportunidades de parcerias entre as 
instituições científicas e tecnológicas e as 
empresas privadas.

A articulação de esforços e iniciativas 
para a promoção de intercâmbios entre 
governo, academia e setor empresarial, 
como sugere a proposta da SBPC e da ABC, 
é indispensável para que consigamos 
suprir as lacunas entre a pesquisa e a 
atividade industrial, de modo a fortalecer 
o desenvolvimento econômico, científico 
e social do País.
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O PREÇO DAS LICITAÇÕES
Por Augusto Jorge Hirata

 

O Estado brasileiro precisa reduzir o custo social das contratações públicas

O economista Ronald Coase escreveu em 
1960 um artigo que inaugura a análise 
econômica do direito. O Problema do Custo 
Social (The Problem of Social Cost) destaca a 
importância do custo incorrido para uma ou 
outra solução de uma determinada situação 
em que existam interesses contrapostos. 
Mais que isso, analisa o impacto das opções 
legislativas para eficiência da economia 
globalmente considerada. Assim, a brilhante 
contribuição de Coase é instigar a reflexão dos 
juristas com relação a solução de conflitos 
e imposição de condutas de uma forma 
ampla, por meio do direito, especialmente 
quanto à eficiência econômica do incentivo 
de uma conduta determinada.

Se uma fábrica poluente instalar-se perto 
de cinco lavanderias de casas vizinhas, 
por exemplo, cada morador sofreria $75 
em prejuízos, em um total de $375. Um 
filtro poderia ser instalado na fábrica por 
$ 150 ou cada morador poderia comprar 
uma secadora por $50. Admitindo a 
existência de um direito de poluir por 
parte da fábrica, os moradores teriam 
3 opções: arcar com o prejuízo, no total 
de $375, comprar secadoras, no total de 
$250, ou comprar um filtro para a fábrica 
no valor de $150. Nesse cenário, deveriam 
escolher a opção mais eficiente: comprar 
o filtro. Caso não houvesse o direito de 
poluir (ou existindo o direito ao ar puro, 
a um meio ambiente saudável), a fábrica 
teria as mesmas três opções: arcar com 
o prejuízo de $375, gastar $250 em 
secadoras ou comprar um filtro no valor 
de $150. Diante disso, também a fábrica 
escolheria a solução mais eficiente e 
compraria o filtro. 

A conclusão sobre as decisões econômicas 
acima ignora a existência dos “custos de 
transação” – geralmente referentes à 
identificação da parte contrária, custos 
de reunião, procedimento e aplicação do 
acordado –, cuja existência pode alterar 
as escolhas finais tanto dos moradores 
quanto da fábrica.

Segundo Coase, se fosse possível eliminar 
os custos de transação, a solução 
mais eficiente seria sempre adotada, 
independentemente da opção legislativa.

Contudo, no mundo real, custará a cada 
morador, para reunir-se com os demais, 
digamos, $60 (contabilizado o tempo 

despendido e outras despesas menores). 
Inexistindo o direito de poluir, a fábrica 
continuaria a comprar o filtro, adotando 
a solução mais eficiente. Por outro lado, 
existindo o direito de poluir, cada morador 
poderia optar pelo prejuízo de $75, pela 
secadora de $50 ou por reunir-se com 
os demais para comprar o filtro por $90 
(somando os $60 dos custos de reunião 
mais a quota do filtro, equivalente a $ 
30 para cada morador). Para gastar o 
mínimo, segundo a racionalidade dos 
agentes econômicos, comparariam a 
secadora, solução socialmente ineficiente 
se comparada à aquisição do filtro. 

Numa simplificação drást ica da 
sociedade, consideremos a existência 
de apenas dois grupos de agentes 
econômicos: os moradores das cinco 
casas e a fábrica. Assumimos que a fábrica 
repassará para os seus produtos o valor 
equivalente ao custo do filtro. Assim, 
indiretamente, os moradores ainda 
suportariam o custo do filtro, mas com 
grande vantagem social, o grupo estaria 
$100 mais abastado que se tivessem 
adquirido as secadoras. É de interesse 
de social, portanto, que seja adotada a 
solução de maior eficiência econômica, 
neste caso também denominada 
eficiência alocativa, por representar a 
melhor alocação dos recursos.

Eficácia das licitações

Sob esse prisma, a análise do regime 
de contratações públicas revela patente 
ineficiência dos procedimentos licitatórios 
impostos pela Lei nº 8.666/93. As licitações 
de forma geral e a concorrência em 
especial são altamente custosas, tanto 
ao poder público – que financia pessoal 
técnico capaz de analisar a documentação 
apresentada – quanto às licitantes, que têm 

de preparar a documentação e contratar 
especialistas para a batalha da habilitação 
e dos julgamentos técnico e comercial, nos 
quais os participantes se esforçam não 
apenas para apresentar os melhores preço 
e produto, mas também para desclassificar 
os demais concorrentes.

Por vezes, o procedimento custa mais 
à sociedade que o eventual benefício 
advindo de sua utilização. Sem falar na 
atuação dispendiosa e de eficácia duvidosa 
dos órgãos de controle. Assumindo que da 
licitação para determinada contratação 
se espere obter entre o menor preço e o 
maior preço uma diferença de $100, é 
importante que o procedimento licitatório 
custe às partes, ou à sociedade, menos de 
$100. O mesmo vale para os órgãos de 
controle. Se o mau emprego de recursos 
públicos decorrente da não fiscalização de 
um contrato está limitado a $20, não se 
pode permitir que a atuação dos órgãos de 
controle custe $21 ou mais. 

Inclui-se ainda na eficiência do processo 
licitatório o tempo despendido para sua 
conclusão. É em decorrência dessa evidente 
ineficiência que observamos uma onda de 
flexibilização do regime da Lei nº 8.666/93. 
A exemplo da MP nº 488, de 12 de maio 
de 2010, que cria a Empresa Brasileira de 
Legado Esportivo S.A. – BRASIL 2016, empresa 
pública já autorizada a contratar pessoal por 
36 meses sem a necessidade de realização de 
concurso público. A MP nº 489, da mesma 
data, cria a “Autoridade Pública Olímpica” 
e estabelece um novo procedimento 
licitatório, mais flexível, em seus artigos 12 
a 24, prevendo a aplicação subsidiária da Lei 
nº 8.666/93 apenas quando não conflitante 
com a medida provisória.

A conclusão é clara: sempre que o 
governo busca eficiência e agilidade 
nas contratações públicas é necessário 
criar um mecanismo de contratação 
diferenciado. Não seria mais adequado 
e simples aprimorar o regime ordinário 
de contratações? Afinal, a eficiência 
é princípio da administração pública 
previsto no art. 37 da Constituição Federal. 
Por sintomática coincidência, mesmo após 
a alteração do art. 3º da Lei nº 8.666/93 pela 
MP nº 495/10, a eficiência que apareceu 
na exposição de motivos da referida MP 
continua esquecida pela Lei nº 8.666/93.

Sempre que o governo 
busca eficiência e 

agilidade, precisa criar um 
mecanismo diferenciado. 

Não seria melhor 
aprimorar o regime 

ordinário de contratações?
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EMPRESA PÚBLICA DE SEGUROS
Por Lucas Petri Bernardes

 

Cabe ao Estado suprir lacunas do mercado

Recentemente, veiculou-se na imprensa 
uma série de notícias sobre a intenção, 
por parte do atual governo federal, 
de criar uma empresa pública de 
seguros. As companhias privadas do 
setor manifestaram-se veementemente 
contra a proposta, que tem no ministro 
da Fazenda, Guido Mantega, seu mais 
destacado defensor.

Muito se discute acerca da intervenção 
do Estado na economia. Nesse contexto, 
tornou-se célebre a expressão “mão 
invisível”, cunhada por Adam Smith 
na construção da concepção liberal 
da economia, segunda a qual as 
livres interações competitivas entre 
os diversos agentes do mercado 
resultariam em uma ordem condizente 
com os interesses da sociedade. Desde 
1776, ano de publicação do clássico 
A Riqueza das Nações, o pensamento 
econômico evoluiu bastante e hoje a 
maioria dos economistas reconhece que 
a liberdade de mercado é importante 
para o desenvolvimento econômico, 
mas que, apesar disso, frequentemente 
há necessidade de intervenção do Estado 
para corrigir desequilíbrios.

São usualmente citadas como falhas de 
mercado as externalidades, a informação 
assimétrica, a existência de concorrência 
imperfeita e os mercados incompletos. A 
ocorrência de qualquer uma delas pode, 
inclusive, levar à extinção do mercado. 
Não é sem motivo, portanto, que diversos 
prêmios Nobel foram concedidos a 
economistas que se dedicaram ao estudo 
dessas situações ou, mais precisamente, 
de suas causas. Um dos mais conhecidos 
foi o de 2001, ano no qual foram 
premiados George Arthur Akerlof, Michael 
Spence e Joseph Stiglitz, em razão de seus 
estudos sobre o que se convencionou 
chamar de assimetria de informações.

Akerlof, em seu artigo denominado 
“Market for lemons” (no mercado de 
carros usados dos EUA, veículos em 
mau estado são chamados de “lemons”, 
enquanto os “cherries” são aqueles 
em boas condições), utiliza-se de um 
mercado bastante conhecido de todos e 
demonstra que a diferença (assimetria) 
de informação entre compradores 

e vendedores poderia levar, em um 
primeiro momento, à ausência de bons 
carros para compra e, numa situação 
extrema, à extinção do mercado.

Com efeito, diante da incerteza acerca da 
qualidade do carro posto à venda e dos 
altos custos para se verificar com precisão 
essa qualidade, as pessoas tendem a 
considerar que todos os carros usados 
estão em mau estado, dispondo-se a 
pagar apenas preços condizentes com essa 
expectativa e, portanto, remunerando 
mal os vendedores de carros usados 
em bom estado. Assim, os proprietários 
que atribuem um valor superior aos 
seus bens não os colocarão no mercado, 
preferindo, sempre que possível, vendê-
los para pessoas conhecidas. O efeito 
imediato é a “expulsão dos bons pelos 
maus” e, como consequência, potenciais 
vendedores e compradores podem 
simplesmente abandonar o mercado 
diante da presunção – que nesse cenário 
se mostra cada vez mais acertada – de 
que nele somente são negociados bens 
de baixa qualidade.

Intervenção justificada

A assimetria de informações pode afetar 
outros mercados, como o de seguros-
saúde. De fato, todos sabem que o 
prêmio pago ao seguro está relacionado 
ao risco calculado pela seguradora para 
cobertura do indivíduo. Ocorre que as 
informações sobre o risco de cada um 
não são precisas, de tal forma que as 
seguradoras utilizam métodos para obter 
um risco médio. Os consumidores, mais 
cientes de seus riscos, podem avaliar se 
estão acima ou abaixo da média obtida 
pela seguradora. A experiência mostra 
que aqueles que se consideram abaixo 
da média naturalmente optarão por não 

contratar o seguro, elevando o risco médio 
daqueles que continuam interessados. 
As seguradoras optam por duas saídas, 
efetivamente aumentar o preço para 
todos diante da elevação do risco médio 
ou buscar critérios complementares para 
o cálculo de cada prêmio, usualmente 
adotando os históricos familiar e pessoal.

A tendência resultante dessa situação, 
como se sabe, é de “expulsão” dos grupos de 
maior risco, como os idosos e os pacientes 
com doenças crônicas, na medida em 
que os prêmios alcançam preços muito 
elevados. O resultado é, novamente, a 
eliminação de consumidores do mercado 
de seguros-saúde ou até a extinção do 
próprio mercado.

Com relação ao mercado de carros 
usados, acreditamos que muito poucos 
defenderiam a intervenção do Estado, 
mas quanto ao de seguros-saúde, muitos 
concordariam que é razoável esperar que 
o Estado possa adotar alguma medida 
para corrigir o problema. A natureza da 
medida pode variar, conforme as opções 
e limites colocados pela Constituição 
Federal, mas, em breve síntese, o Estado 
poderia desde conceder benefícios 
fiscais para diminuir os valores dos 
prêmios cobrados até fornecer o serviço 
ele mesmo, atuando diretamente como 
agente do mercado. Vale lembrar que o 
Estado não busca o lucro, não estando 
adstrito, portanto, aos mesmos limites 
financeiros dos particulares. Portanto, 
sempre que necessário, o Estado deve 
atuar para corrigir falhas, impondo 
regras ou suprindo diretamente as 
necessidades de grupos que, em virtude 
da lógica do livre-mercado, acabam 
excluídos do fornecimento de bens 
considerados indispensáveis.

Assim, esse é o raciocínio central que 
deve nortear a pertinência, ou não, de 
criar uma empresa pública de seguros. 
Com efeito, o Estado deve olhar para o 
mercado de seguros no Brasil e verificar 
se as empresas privadas não podem 
efetivamente suprir as necessidades 
vinculadas ao interesse público. O Estado 
não deve, a princípio, substituí-las, mas 
avaliar setores nos quais elas não podem 
ou não desejam atuar, como são os casos 

Grandes projetos de 
infraestrutura, como portos, 
aeroportos e hidrelétricas, 

podem demandar 
coberturas de seguro 

superiores à capacidade do 
setor privado
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– e aqui o governo federal tem razão – do 
financiamento estudantil, das famílias de 
baixa renda, dos programas de exportação 
e até das grandes obras de infraestrutura 
que ocorrerão nos próximos anos. 

Vejamos com mais atenção este último 
caso.

Grandes obras, altos riscos

Toda obra sem sombra de dúvida envolve 
riscos, e a quantidade e a qualidade destes 
riscos é que vão variar segundo cada 
caso. As grandes obras de infraestrutura, 
como são os portos, aeroportos e 
hidrelétricas, não apresentam somente 
riscos proporcionalmente maiores 
que os de uma obra comum, mas 
riscos bastante peculiares. De fato, um 
contrato para construção de qualquer 
dessas obras costuma envolver a 
contratação de diferentes seguros, um 
para garantir o cumprimento do objeto 
(performance), um para garantir danos 
contra terceiros (responsabilidade civil), 

outro contra danos ambientais, entre 
outros. O cálculo desses valores segue um 
raciocínio simples, que é a combinação 
da probabilidade de ocorrer o evento 
indesejado com o valor do interesse 
protegido. Se qualquer desses elementos 
for considerável ou de alguma forma 
não estimável, o preço do seguro subirá 
ou o contrato nem sequer será firmado. 
A probabilidade é usualmente obtida 
por meio de um levantamento atuarial, 
extremamente dependente do número 
de ocorrências daquele fato na história. 
Como segurar um prédio, por exemplo, 
contra ataques terroristas?

Assim, por mais que as construtoras se 
esforcem para reduzir a probabilidade 
de dano, as grandes obras – por suas 
dimensões – afetam um volume muito 
grande de interesses, necessitando, 
portanto, não somente de uma 
quantidade maior de seguros – diferentes 
tipos –, mas de coberturas também muito 

maiores. Esses valores, mesmo com 
os mecanismos do resseguro, podem 
atingir níveis financeiros superiores às 
capacidades do setor privado. Nesse 
sentido, não pode o Estado permitir 
que uma falha de mercado – neste caso 
um mercado incompleto – inviabilize 
projetos de extremo interesse do País.

O governo federal ,  c iente dessa 
necess idade,  mas recept ivo aos 
argumentos do setor privado, agiu bem 
ao mudar o projeto inicial de empresa 
pública de seguros para uma agência 
de garantias, que ficará responsável 
por administrar fundos e oferecer 
com base nesse patrimônio linhas de 
crédito suplementares, sempre que o 
setor privado não tiver condições de 
garantir totalmente o empreendimento. 
Atuando com essa estrutura, o Estado 
deixa que o mercado – eficiente e 
competitivo – supra as necessidades 
em um primeiro momento, intervindo 
somente quando necessário.
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LEGÍSTICA
Por Cláudia Nadas  

                                                                                                                                                             
Segurança jurídica depende de saneamento e harmonização do sistema legal

Na organização política brasileira, o 
Poder Legislativo é dotado de uma função 
que se sobressai pela sua proximidade à 
vontade soberana do povo: a de elaborar 
leis que obrigam a todos. Assim, cabe-
lhe a função preponderante de elaborar 
normas gerais e abstratas, estando o 
processo legislativo sistematizado no 
artigo 59 da Constituição Federal.

Em alguns casos, cabe também ao 
Executivo a função atípica de legislar, 
nas hipóteses de relevância e urgência, 
quando pode propor de medidas 
provisórias, munidas de força de lei, desde 
que observadas as limitações formais e 
materiais previstas na Constituição. 

O parágrafo único do artigo 59 da 
Constituição dispõe sobre a atividade 
legislativa, ao abordar a elaboração, 
redação, alteração e consolidação das leis, 
e a Lei Complementar (LC) 95/98, alterada 
pela LC 107/01, determinou a elaboração 
da Consolidação da Legislação Federal. 

No âmbito do Executivo, foi editado 
o Decreto 4.176/02, com o mesmo 
propósito. A Portaria 91/02, da Casa 
Civil, aprovou a 2ª Edição do Manual de 
Redação da Presidência da República, 
tendo em vista a necessidade de revisar 
e atualizar o texto original (1991) em face 
da publicação da LC. O Manual contempla 
desde as técnicas e elementos gramaticais 
concernentes ao vernáculo até questões 
fundamentais de técnica legislativa e do 
processo legislativo.

Imbuídas da louvável intenção de conferir 
aos atos normativos maior unicidade 
e sistematização, até o momento, 
entretanto, essas iniciativas não lograram 
o êxito esperado. Nesse contexto, a 
preocupação com o que é chamado de 

“legística” pelos estudiosos do assunto 
ganha importância e urgência.

Profusão legal

Historicamente, o Brasil mantém tradição 
de uma extensa produção legislativa, 
causa de insegurança jurídica e descrença 
nas instituições dos Poderes Legislativo 
e Judiciário, incumbidos de fazer e 
interpretar as leis. Numa sociedade com 
excesso de produção e acúmulo de leis e 
normas, não surpreende que haja muitas 
leis que “não pegam”.

Nossas leis são, por vezes, contraditórias, 
desarmônicas e assistemáticas. Muitas 
carecem de clareza ou apresentam 
lacunas. Além disso, como se sabe, 
diversos fatores políticos e econômicos 
resultam, não raramente, em leis que, 
para satisfazer demandas particulares, 
vão de encontro ao interesse público.

Estamos, portanto, diante de um cenário 
bastante caótico. Há também, no País, 
no entanto, iniciativas de organização, 
racionalização e controle que merecem 
atenção e apoio.

Aos  poucos ,  e s fo r ços  pa ra  o 
aprimoramento da legística e para 

a consolidação da legislação vêm 
ganhando adeptos interessados em 
sanear o ordenamento jurídico, revogar 
disposições contraditórias, dar unicidade 
e harmonia aos dispositivos legais 
existentes.  A pesquisadora Marta Tavares 
de Almeida define a legística como a 
área do conhecimento que se ocupa de 
como fazer leis de forma metódica e 
sistemática, com o objetivo de produzir 
normas de melhor qualidade, mais 
eficazes e menos onerosas, resultando 
em maior confiança na legislação e nos 
legisladores. Para ela devem ser levados 
em consideração diversos fatores, como 
a utilidade da norma, a capacidade 
de produzir os efeitos pretendidos, 
harmonização com o ordenamento 
jurídico vigente, e satisfatória relação 
entre custo e benefício.

Trabalho multidisciplinar

A finalidade da legística vai além de 
lançar um olhar sobre a técnica da 
redação e os princípios do processo 
legislativo, pois leva em conta também 
o impacto e a efetividade das leis. Deve 
contemplar uma abordagem de natureza 
interdisciplinar, pois deve se servir de 
outras áreas do conhecimento, como a 
sociologia e a economia.

Os desafios para o aprimoramento da 
atividade legislativa e do sistema legal 
são tão grandes quanto urgentes, pois 
uma governança de qualidade depende 
da sua superação. Um arcabouço 
institucional estável e regras legais 
que respondam adequadamente 
às necessidades socioeconômicas 
e às expectativas da população são 
fundamentos imprescindíveis para que o 
Brasil avance no caminho da justiça social 
e do desenvolvimento socioeconômico 
consistente e sustentável. 

Os desafios para o 
aprimoramento da 

atividade legislativa e 
do sistema legal são tão 

grandes quanto urgentes, 
pois uma governança de 
qualidade depende da 

sua superação



Entrevista

 17

DIREITO ECONÔMICO

                                                                                                                                                                          

Entre o mito da neutralidade técnica e o avanço democrático

Novo titular da cadeira de Direito 
Econômico e Economia Pol í t ica 
da Faculdade de Direito da USP, 
Gilberto Bercovici é também autor 
de obras importantes nessas áreas 
do conhecimento, como Constituição 
Econômica e Desenvolvimento: uma 
leitura a partir da Constituição de 1988 
(Editora Malheiros, 2005) e Soberania 
e Constituição: para uma crítica do 
constitucionalismo (Quartier Latin, 
2008). Nesta entrevista, Bercovici aponta 
obstáculos e desvios que, em sua avaliação, 
o Brasil precisa enfrentar para se colocar 
decididamente no rumo de um vigoroso 
desenvolvimento socioeconômico.

[em] Revista – Quais são os principais 
obstáculos ao desenvolvimento no 
atual ambiente jurídico brasileiro?

Gilberto Bercovici – Eu acredito que, por 
mais paradoxal que possa parecer, entre 
os maiores obstáculos do atual processo 
de retomada do desenvolvimento 
brasileiro estão algumas heranças da 
reforma do Estado dos anos 90. Aquela 
reforma contribuiu para desestruturar 
uma série de instrumentos jurídicos de 
planejamento, de atuação do Estado, 
de controle e fiscalização estatais sobre 
a atividade econômica. Isso atrapalha, 
sobremaneira, a retomada do processo de 
desenvolvimento. Como, por exemplo, na 
distinção que se faz entre a atuação dos 
ministérios, das estatais e das agências 
reguladoras. A questão é tratada como se 
as agências fossem técnicas e neutras, e 
os ministérios, simplesmente instâncias 
do patrimonialismo, da troca política, 
da atuação desvinculada do interesse 
público. Isso não é verdade. Primeiro, 
porque não existe órgão técnico neutro 
no sentido pleno das palavras. Todo 
organismo da administração pública 
atua e deve atuar em uma determinada 
direção, norteada por determinados 
interesses. Essa direção deve ser dada 
pela Constituição, pela legislação e pelos 
governantes eleitos.

eR – Um tipo de discussão que 
recentemente se espalhou novamente 
pelo noticiário por causa das dúvidas 
quanto ao papel que caberá ao Banco 
Central no governo de Dilma Rousseff . . .

GB – Pois é. O discurso sobre a necessidade 
de independência do Banco Central é um 
exemplo desse tipo de visão, que também 
se aplica a entidades como a Anatel 
(Agência Nacional de Telecomunicações) 
e a Aneel (Agência Nacional de Energia 
Elétrica). É um discurso utilizado para 
legitimar determinadas práticas e 
determinados interesses em detrimento 
de outros. Ao isolar certos setores 
da política econômica do controle 
democrático e social com um discurso 
técnico e “científico”, retiram-se questões 
muito importantes do debate público. 
E lá, no âmbito das agências, você se 
entende com os grandes interesses 
econômicos em jogo em cada setor como 
se estivesse tomando decisões técnicas 
neutras. 

eR – O senhor pode dar um exemplo 
dos efeitos negativos da atuação 
desses órgãos pretensamente neutros?

GB – O exemplo do apagão é o mais 
gritante de todos. Havia uma política 
de criação de infraestrutura energética 
no país estruturada desde os anos 
30, do governo Vargas e do Código de 
Águas, de 1934, depois foram criados o 
Departamento de Águas e Energia Elétrica 
e a Eletrobrás. Ao longo de décadas, 
houve um importante processo de criação 
de uma infraestrutura no plano nacional 
de eletrificação, de estrutura de energia 
elétrica, baseado na grande vantagem 
da matriz energética brasileira, que é 
ser renovável. O País investiu muito 
na planificação e estruturação dessa 
matriz. E de repente, nos anos 90, cria-
se a Aneel, colocam-se as estatais na lista 

das privatizações e funda-se um mercado 
dito “livre” de comercialização de 
energia. Quem adquiriu as companhias 
não investiu praticamente nada. A 
estrutura estava pronta. As novas 
empresas simplesmente se apropriaram 
dessa estrutura e não fizeram nem 
foram obrigadas a fazer investimentos 
que garantissem o suprimento da 
demanda futura. O Estado abriu mão do 
controle e do planejamento do setor, os 
investimentos em geração e transmissão 
cessaram, e o resultado qual foi? Apagão. 
Até hoje ainda há problemas de geração e 
transmissão de energia elétrica, que estão 
sendo retomadas aos poucos.

eR – No caso da telefonia, é comum 
que se atribua a explosão do acesso e 
do consumo à privatização, ainda que 
as tarifas brasileiras estejam entre as 
mais altas do mundo . . . 

GB  – Antigamente demorava para 
você ter uma nova linha, era caro, e de 
repente veio essa enorme expansão. Isso 
é verdade. O que ninguém lembra é que 
a privatização coincidiu com a mudança 
do padrão tecnológico, do analógico para 
o digital. Até então, em qualquer lugar do 
mundo, telefone era linha e poste. E quem 
construiu toda a rede de linha e poste foi 
a Telebrás. O padrão digital não precisa 
mais da linha e do poste, mesmo assim as 
atuais teles privadas utilizam a estrutura 
construída pelo poder público. E o centro 
tecnológico da Embratel foi simplesmente 
destruído, como se não se tratasse mais 
de um conhecimento estratégico para o 
País. Até onde eu sei, o Brasil foi o único 
país do mundo que vendeu um satélite. 
Quando o Estado brasileiro vendeu 
a Embratel, simplesmente vendeu o 
satélite junto. Tanto que hoje o Brasil 
negocia com a Colômbia e o Peru porque 
existe um acordo internacional sobre o 
uso do espaço e cada país tem direito a 
determinada parcela. O Brasil negocia 
o uso do espaço deles para poder ter 
outro satélite, porque o que tínhamos foi 
vendido junto com os postes. O Brasil tem 
essas coisas. Conseguiu fazer essa proeza.

eR – O senhor defende o fim das 
agências reguladoras ou uma 
redefinição de seus papéis?

“No âmbito das agências 
reguladoras, você se 

entende com os grandes 
interesses econômicos em 
jogo em cada setor como 

se estivesse tomando 
decisões técnicas neutras”
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GB – A agência é apresentada como 
panaceia, mas não passa de uma 
autarquia como outra qualquer. Os 
apologistas das agências as tratam como 
se fossem mais importantes e legítimas 
que os ministérios ou outras autarquias 
que estão no mesmo nível hierárquico 
que elas, mas não são. Então, na verdade, 
é preciso colocar a agência em seu devido 
lugar: mais um órgão da administração 
pública. Há controvérsias sobre a questão 
dos mandatos dos dirigentes das agências. 
Até hoje essa questão não é bem resolvida. 
O Banco Central não tem mandato, mas 
tem gente querendo que adote. Não teria o 
mínimo cabimento. A partir do momento 
que o Poder Executivo não controla a 
política monetária, perde boa parte do 
poder sobre a política econômica. Se for 
para o governo eleito não ter poder sobre 
a política econômica, então vamos logo 
deixar um contador à frente da República, 
que fica mais fácil e não precisaremos 
mais perder tempo com eleições (risos). 

eR – O descrédito em relação à 
representatividade polí tica pode 
aj udar a camuf lar interesses 
particu lares sob o manto da 
competência técnica? 

GB – São duas coisas que às vezes se 
misturam: o efeito de um descrédito 
em relação à democracia e a tentativa 
de controle dos setores ditos regulados 
sobre os seus próprios interesses. É o que 
chamamos de “teoria da captura”. Tanto 
que as próprias agências não multam nem 
punem os grandes atores econômicos 
em seus próprios setores. Ninguém vê a 
Anatel punindo as grandes empresas de 
telefonia, porque são elas mesmas que 
atuam na agência e fazem as próprias 
regras. Fazem política pública, no sentido 
do que diz respeito a serviços públicos, 
mas não no sentido de se nortear pelo 
interesse público. Assim como o Banco 
Central sempre finge que não vê as 
grandes fraudes bancárias. O caso do 
PanAmericano, recente, é a prova disso. 
Eles simplesmente “não viram”.

eR – Mas a ideia de que a autonomia 
de instituições como o Banco Central 
e as agências reguladoras é desejável 
– como forma, inclusive, de evitar 
que determinadas decisões e políticas 
públicas que demandam continuidade 
e consistência fiquem ao sabor de 
mudanças e interesses dos governos – é 
defendida por muita gente, não é? Nos 
grandes veículos de mídia, por exemplo, 
esse entendimento é recorrente e 
provavelmente dominante .

BG – De maneira geral, a mídia brasileira 
clama em uníssono por menos Estado. Só 
que, ao fazer isso, dá um tiro no próprio 
pé. Sem uma população culta e com 

razoável poder aquisitivo, poucos leem e 
consomem jornais e revistas. A mídia pede 
melhor educação, melhor atendimento à 
saúde, mais ciência e tecnologia, como se 
fosse possível ter tudo isso sem Estado e 
governo fortes. Não é. Nem nos Estados 
Unidos nem na Europa nem em lugar 
algum, muito menos no Brasil. Sem 
uma decisiva atuação do Estado não há 
desenvolvimento que se sustente. Basta 
olhar o mundo e a nossa história. Se os 
donos da mídia fossem menos elitistas, 
tivessem menos preconceito de classe, 

menos visão oligárquica, ajudariam mais 
o País e até os seus próprios negócios. Mas 
eles nem admitem que o que fazem é um 
negócio, que precisa ser regulado como 
qualquer setor do mercado, o que é muito 
diferente de censura. Falam em nome da 
liberdade de imprensa para manter a 
liberdade de empresa. Na Europa e nos 
EUA a mídia é regulada. Será que por isso 
eles não têm liberdade de imprensa? A 
Lei de Imprensa era da ditadura. Tinha 
problemas. Então precisamos de uma lei 
feita na democracia, para a democracia. 
Poder sem controle, público ou privado, é 
um poder que abusa. Na democracia todo 
poder tem de ter controle.

eR – Outra percepção frequente é a de 
que a relação entre custos e benefícios 
dos serviços públicos prestados no 
Brasil é insatisfatória . Ouve-se muito 
que a sociedade deveria pagar um 
volume menor de impostos, receber 
em troca serviços melhores ou as 
duas coisas simultaneamente . Qual é 
a dimensão jurídica desse problema? 

GB – Nós juristas somos instrumentalistas. 
Lendo a nossa Constituição nos sentimos 
na Suécia. A Constituição garante direito 
a habitação, saúde, bem-estar social... 
É como se disséssemos: “Está tudo 
resolvido, nossa parte nós fizemos”. Aí 
fica a questão de resolver os problemas 
na prática, que cabe ao cientista político, 
ao administrador, ao economista... Os 
especialistas em direito em geral não 
se preocupam como deveriam com a 
estrutura institucional, em tentar entender 
como, na sociedade real, os direitos podem 
ser efetivados. É um problema que vem da 

formação nas faculdades de direito e dos 
formalismos aos quais nos acostumamos 
e reproduzimos. Vou dar um exemplo. A 
legislação estabelece que um porcentual 
mínimo do orçamento tem de ser investido 
em educação, aí vem o Ministério Público 
e interpreta “investimento em educação” 
de uma maneira tão restritiva – como 
investimento direto nas escolas, nas salas 
de aula – que inviabiliza ou dificulta 
políticas fundamentais para que se 
atinja efetivamente a meta que norteia 
a legislação, que é a garantia de acesso 
a educação pública de qualidade. Se o 
administrador público resolve investir 
parte daquele porcentual em transporte 
escolar, isso é visto como desvio de 
recursos da educação e ele corre o risco 
de ser processado por improbidade 
administrativa, mesmo que na prática 
sua decisão tenha se mostrado eficaz no 
atendimento ao interesse público. Na 
saúde e em outras áreas importantes 
acontecem situações semelhantes.

eR – Seria o caso de adotar formas de 
controle da gestão pública baseadas 
numa lógica finalística,  na análise 
de resultados?

GB – Pode ser. Mas o apego ao formalismo 
é uma reação típica de uma administração 
pública patrimonialista, que ao longo da 
história brasileira quase sempre atuou 
para favorecer poucos em detrimento 
da maioria. A lógica política dominante 
por aqui é oligárquica desde a origem 
do País. A mentalidade das pessoas da 
elite é nesse sentido. É um dado cultural, 
de formação mental. Outro tipo de ação 
prejudicial acontece quando promotores 
e juízes querem fazer o papel do Executivo 
na escolha das políticas públicas a serem 
realizadas. O orçamento de saúde 
do Estado de São Paulo é totalmente 
destroçado por decisões judiciais que 
obrigam o Estado a priorizar o tratamento 
e o fornecimento de medicamentos caros 
para pacientes que têm acesso à Justiça, 
condição de contratar advogados. Já 
houve até pesquisa mostrando ligações 
entre advogados que atuam nesses casos 
e laboratórios dos quais o governo tem 
de comprar os medicamentos. Dá para 
entender que são decisões difíceis para 
o juiz, que não quer ser responsável 
pela morte de alguém. O problema é 
que decisões desse tipo acabam tirando 
recursos de programas de impacto social 
bem maior – contra tuberculose, sarampo 
ou cólera, por exemplo. Determinam-se 
judicialmente transferências de recursos 
públicos de uma forma tal que os grupos 
com menor visibilidade e capacidade de 
pressão, já menos assistidos, são ainda 
mais prejudicados. Na medida em que o 
problema que vem crescendo no Brasil, é 
preciso questionar a legitimidade dessas 
decisões judiciais.

“O apego ao formalismo 
é uma reação típica 

de uma administração 
pública patrimonialista, 
que quase sempre atuou 
para favorecer poucos em 
detrimento da maioria”
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eR – O Brasil hoje tem um Estado forte?

GB – Essa tem sido uma história cheia 
de idas e vindas. Estamos caminhando, 
mas o estrago feito na década de 90 foi 
muito grande. Fizeram-se coisas que os 
militares, que tomaram o poder com um 
discurso antigetulista e antiestatal, não 

tiveram coragem de fazer. A Constituição 
de 88 quer e prevê esse Estado forte. Ela 
estabelece o desenvolvimento com justiça 
social como objetivo da República. Define 
o mercado interno como patrimônio 
nacional a ser protegido e fomentado 
numa estruturação da economia que 
incorpore as pessoas e garanta a soberania 
nacional. A Constituição de  88 é fruto de um 

movimento e de uma série de demandas 
reprimidas nos 20 anos da ditadura. A 
elite conservadora perdeu a disputa na 
Constituinte, mas ganhou terreno depois, 
nas reformas dos anos 90. Mesmo assim a 
nossa Constituição ainda está aí, dizendo 
suas verdades inconvenientes. Isso a onda 
conservadora que se diz muito moderna 
não conseguiu apagar.


