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Como não poderia deixar de ser, 2021 foi um ano que deu continuidade aos
desafios e aprendizados que se iniciaram em 2020. Com o prolongamento da
pandemia e seus desdobramentos, tivemos que nos adaptar e encontrar formas de conviver com a Covid-19. Ao longo desse período, já se tornou um clichê dizer que a única certeza que temos é a incerteza, entretanto, a alvorada de
2022 traz consigo uma nova convicção: teremos um ano de importantes debates e decisões pela frente.
Nossa ciência e democracia têm enfrentado obstáculos enormes. O combate
às pandemias, o prolongamento da crise econômica e ambiental, e a necessidade de assegurar um processo eleitoral justo, que afaste de vez a ameaça autoritária e promova o desenvolvimento necessário para a superação de nossas desigualdades surgem como questões urgentes no debate público.
Nesse contexto, apresentamos a edição 2022 da nossa retrospectiva Praça
Pública. Nela, compilamos uma série de artigos produzidos pela nossa equipe sobre a atual conjuntura, com o objetivo de trazer à tona temas e ideias
que alimentem um diálogo construtivo sobre os caminhos e desafios que temos pela frente.
Desejamos uma ótima leitura!
Atenciosamente,
Rubens Naves
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As transformações
constitucionais de 2021
GUILHERME AMORIM CAMPOS DA SILVA
Originalmente publicado no Estadão

A crise econômica e fiscal, agravada
pelos efeitos da pandemia de Covid-19,
colocam especial atenção sobre o relacionamento institucional dos poderes
constituídos da República. Nesta direção, os esforços de aperfeiçoamento no plano constitucional devem ser
analisados na perspectiva da busca da
segurança jurídica, da retomada do
diálogo democrático e do investimento econômico como forma de promoção da inclusão social.

tes para o direito financeiro, como a
possibilidade de decretação do estado de calamidade pública de âmbito
nacional e seu regime jurídico; a alteração do conteúdo da Lei de Diretrizes Orçamentárias; a possibilidade de
aplicação do mecanismo de ajuste fiscal e a inclusão de aposentados pensionistas no cálculo de gasto com pessoal, dentre outras. Além disso, existe
a previsão do retorno do auxílio emergencial juntamente com regras fiscais
compensatórias.

Em 2021 a Constituição Federal foi
objeto de 4 emendas constitucionais, A inclusão de aposentados e pensioas Emendas 109 a 112. Destas, cum- nistas no cálculo de gasto com pessoal
pre-nos destacar três por seu impac- fará com que a relação entre esse gasto e relevância sob as premissas aci- to e a receita aumente em grande esma colocadas:
cala e, em muitos casos, ultrapasse os
limites do teto de gastos com pessoal,
A Emenda Constitucional 109/21 trou- o que implicará em fator significativo
xe uma série de disposições relevan- para disparar o gatilho das proibições
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dadas pela mudança constitucional
do teto de gastos.

instituto da fidelidade partidária, altera a data de posse de governadores e
do presidente da República, estabelece regras transitórias para distribuição
entre os partidos políticos dos recursos do fundo partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e para o funcionamento dos partidos políticos.

Além disto, a EC 109/21 retira recursos dos estados e municípios, com o
fim da compensação pelas perdas tributárias causadas pela desoneração
das exportações, e introduz dispositivos que subordinam os direitos sociais
ao pagamento da dívida pública, com
desvinculação de recursos e aplica- Trata-se de mudança constitucional
ção dos limitadores de concessões de com vistas ao aperfeiçoamento do
reajustes salariais previstos na emen- sistema eleitoral, cujas regras valerão
da para manutenção do curso atual apenas a partir de janeiro de 2027. De
de possibilidade de pagamento da dí- acordo com a emenda, os votos davida interna. Ou seja, a Emenda Cons- dos a mulheres e pessoas negras setitucional nº. 109 criou três tipos de rão contados em dobro para efeito da
limitações de despesas: emergência distribuição dos recursos dos fundos
fiscal, calamidade pública e sustenta- partidário e eleitoral nas eleições combilidade da dívida.
preendidas no período de 2022 a 2030.
O texto traz ainda a mudança do dia da
Como se verifica pelos aspectos desta- posse do presidente da República, que
cados, a Emenda, de conteúdo proe- passa para 5 de janeiro, e dos governaminentemente fiscal e limitador de dores, que passa para 6 de janeiro.
despesas, tolhe a capacidade do Estado brasileiro em relação a compro- A emenda também constitucionaliza
missos sociais assumidos pelo cons- a fidelidade partidária: deputados fetituinte de 1988 e revela importante derais, estaduais, distritais e vereadoguinada promovida pelo Congresso res que saírem do partido pelo qual
Nacional com relação à atuação esta- tenham sido eleitos só não perderão
o mandato se a legenda concordar
tal na economia.
com a saída. Outra mudança se refere
Outra alteração na Constituição diz à incorporação de partidos: a legenda
respeito à emenda constitucional nº que incorpora outras siglas não será
111, de 29 de setembro de 2021 que, de responsabilizada pelas punições aplimodo geral, disciplina a realização de cadas aos órgãos partidários regioconsultas populares concomitantes nais e municipais incorporados e aos
às eleições municipais, dispõe sobre o antigos dirigentes do partido incor-
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A crise econômica e fiscal, colocam especial atenção
sobre o relacionamento institucional dos Poderes

porado, inclusive as relativas à prestação de contas.
Além disso, a emenda determina a
realização de consultas populares sobre questões locais junto com as eleições municipais. Essas consultas terão
de ser aprovadas pelas câmaras municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral em até 90 dias antes da data das
eleições. Em um ambiente político
e social de constante criminalização
das relações político-partidárias, essas alterações de caráter constitucional valorizam referidas relações e têm
a oportunidade de recolocar o debate democrático no centro da discussão social.
Finalmente, a Emenda Constitucional nº 112, de 27 de outubro de 2021 al-
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tera o art. 159 da Constituição Federal
para disciplinar a distribuição de recursos pela União ao Fundo de Participação dos Municípios, constitucionalizando importante instrumento
de distribuição de recursos federativos, colaborando para a autonomia financeira dos municípios em relação à
voluntariedade de repasses de recursos da União. Com a alteração, a distribuição passa a ter disciplina própria e
objetiva, procurando-se evitar o indesejável “toma lá, dá cá” que por vezes
centraliza a relação.
A seu turno, o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua função de
guardião da Constituição Federal, proferiu decisões vinculantes cuja interpretação dispensada à determinada
questão à luz da norma constitucio-
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nal passa a integrar a própria norma Todavia, o principal efeito normativo
para fins de sua interpretação, de for- da decisão em relação à Constituição
ma vinculada e obrigatória para todo Federal é a de que resta restaurada a
plena vigência da cláusula constituo ordenamento jurídico.
cional que assegura a todos, indistinNesta direção, conforme depreende- tamente, a ampla defesa e o devido
-se de informações disponíveis no site processo legal com todos os meios
do Conselho Nacional de Justiça, es- e recursos a eles inerentes (artigo 5º,
pera-se que neste ano de 2021 o Su- LIV e LV da Constituição Federal). Isto
premo Tribunal Federal julgue apro- porque, ao reconhecer a suspeição
ximadamente mais de 400 ações de de Moro, a Corte Constitucional recontrole concentrado e mais de 80 conheceu que o ex-presidente teve
mil ações em sede de recurso ou de exatamente negada a possibilidade
competência originária.
de exercer, de forma ampla, o direito
constitucional de defesa assegurado a
Dentre estas ações, cabe aqui desta- todo e qualquer cidadão.
car, para fins desta retrospectiva, o julgamento do Habeas Corpus impetra- Outra decisão que pode aqui ser resdo pela defesa do ex-presidente Lula, gatada é a que determinou a instaque anulou as decisões tomadas pela lação da Comissão Parlamentar de
13ª Vara de Curitiba e reconheceu a in- Inquérito da Covid pelo Senado Fecompetência para o julgamento das deral, que, levada a efeito, culminou
demais ações envolvendo o ex-presi- com a aprovação de relatório enviadente.
do ao Procurador-Geral da República
com solicitação de indiciamento de
De igual forma, a decisão que anulou 80 pessoas, dentre elas do presidenas decisões do processo do ex-presi- te da República por nove crimes que
dente Lula na Lava-Jato – proferidas vão desde delitos comuns, tipificados
pelo ministro Edson Fachin e referen- no Código Penal, a crimes de respondada pela maioria do Plenário do Su- sabilidade previstos na Lei do Impeapremo Tribunal Federal – reconhe- chment. Há, também, imputação de
ceu, também, a suspeição do então crimes contra a humanidade, conforjuiz Sérgio Moro, anulando os proces- me previsão estabelecida no Estatuto
sos sob sua condução desde a citação de Roma, do Tribunal Penal Internado ex-presidente. Com isto, como am- cional, em Haia.
plamente noticiado, Lula se tornou ficha limpa e deve concorrer às eleições Registre-se, também, o embate travade 2022.
do no Supremo em torno da decisão
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monocrática adotada pelo ministro
Nunes Marques em uma sexta-feira,
concedendo liminar para abertura de
templos religiosos e igrejas a despeito
da proliferação ou do aumento de casos de Covid-19. Fortemente criticada
pelos demais ministros da Corte, a decisão foi derrubada após severa crítica do ministro Gilmar Mendes à então
sustentação oral do Advogado-Geral
da União, o agora indicado à vaga deixada pelo ministro Marco Aurélio Mello no Supremo, André Mendonça.

co, com o julgamento das ADIs 6492,
6536, 6583 e 6882, todos sob a relatoria do ministro Luiz Fux, que estão na
iminência de serem julgadas pelo pleno do STF, com potencial de resolver
assim a questão do Marco Legal do Saneamento, cuja discussão sobre sua
constitucionalidade coloca em dúvida algumas das decisões sobre o marco normativo discutido em 2020.
Como tivemos a oportunidade de
apontar na retrospectiva de 2020, o
Poder Legislativo ainda deve avançar
na definição do Marco Legal das Ferrovias, questão que já vem há anos
sendo objeto de discussões. Com a
aprovação de um novo texto unificado pelo Senado no início de outubro,
com previsão de novos instrumentos
de outorga para ferrovias em regime
privado, o projeto seguiu para a Câmara dos Deputados onde deverá ser
objeto de novos debates e votação.

A decisão do ministro Nunes Marques
foi revertida com o colegiado do Supremo deixando claro que o debate
não era sobre religião, como pretendeu o voto do ministro, mas sobre restrições justificadas a aglomerações
pela pauta da saúde, que impactam o
exercício de vários direitos, incluindo a
religião. Com o entendimento de que
a dupla função da liberdade religiosa é
a de proteger todas as festas, crenças e
cultos, o Supremo estabeleceu que o Trata-se de importante iniciativa setoEstado laico também tem que adotar rial do senador José Serra, com o estadecisões que restrinjam direitos fun- belecimento de princípios da política
damentais em nome da sobrevivência e diretrizes para a expansão do setor
ferroviário no país, em cumprimende seus cidadãos.
to a normas constitucionais, incorpoFinalmente, no que diz respeito ao rando à legislação “mecanismos que
plano empresarial, de ambiente de permitirão maior integração e parcenegócios e de investimentos, o se- rias entre o poder público municipal
gundo semestre de 2021 ainda aguar- e as administrações ferroviárias, a fim
da a conclusão do julgamento de ma- de mitigar e suprimir tanto os conflitos
térias relevantes para a infraestrutura, causados pelos cruzamentos em nível,
como na seara do saneamento bási- quanto a carência de fontes de finan-
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ciamento”. É preciso avançar, portanto, na definitiva votação do marco legal das ferrovias.
As instituições republicanas têm conseguido operar com resiliência no âmbito das crises sanitária e institucional
que caracterizaram o ano de 2021.
No próximo ano, realizaremos eleições gerais para presidente, governa-
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dores, senadores, deputados federais,
distritais e estaduais, constituindo-se
em excelente oportunidade para revisitar a discussão sobre os desafios que
se apresentam para a superação da
presente crise política e institucional
e quais projetos se afiguram como os
mais adequados a atenderem aos pressupostos constitucionais de desenvolvimento nacional buscados pela Constituição Federal.
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Direitos Humanos
em 2021: um resumo
BELISARIO DOS SANTOS JR.
Originalmente publicado no Estadão

Prefaciando a obra “Direitos Humanos
– Conquistas e Desafios”, do Conselho
Federal da OAB, Kofi Annan, então Secretário Geral da ONU, disse serem os
direitos humanos fundamentais para
a existência e a coexistência humanas,
sendo a pedra angular para tudo o que
as Nações Unidas aspiram a realizar na
sua missão global de paz e desenvolvimento sustentado”. Na conferência
“Presente e Futuro dos Direitos Humanos”, Norberto Bobbio sustentou que
um exame despreconceituoso do desenvolvimento dos direitos humanos
na segundo metade do século passado exigiria um exercício salutar: ler a
Declaração Universal dos Direitos Humanos e depois olhar em torno de si.
Este é o intento deste relatório incompleto, feito em forma de gotas de infor-

mação, sobre alguns fatos que ocorreram no Brasil, neste ano de 2021.
Democracia – Informe do Instituto
Internacional IDEA, referência na avaliação sobre a saúde das democracias,
falando sobre os espaços conquistados pelo autoritarismo, diz ser o Brasil um dos cinco países que mais regrediu em 2021, embora ainda não se
caracterize como autocracia, juntamente com Estados Unidos, Hungria,
Polônia e Eslovênia. A avaliação, seguramente, reflete os atos contrários
à democracia praticados pelo presidente e seus apoiadores em manifestações públicas. A boa notícia é que,
apesar de tudo, em pesquisa recente,
mais de 70% dos brasileiros ainda entende ser o regime democrático o melhor para o País.
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Tortura e situação carcerária – O governo federal tentou já a partir de
2019, suspender por decreto os trabalhos do Mecanismo Nacional de Proteção e Combate à Tortura, criado pela
Lei Federal nº. 12.847/2013, que instituiu o Sistema Nacional de Prevenção
e Combate à Tortura, criou o Comitê de Prevenção e Combate à Tortura e instituiu esse Mecanismo Nacional, que não é do governo, senão do
Estado e serve à sociedade. Sua existência como mecanismo preventivo,
com independência funcional, é fruto
da Convenção Internacional contra a
Tortura como também do Protocolo
Facultativo da Convenção que entrou
em vigor em 2006. A situação carcerária no Brasil é desesperadora: 700
mil presos, sendo com 250 mil presos
a mais que o número de vagas, 32% de
presos sem condenação. O STF, em
2015, na ADPF 347, já havia proclamado um “estado de coisas inconstitucional”, decorrente de falhas estruturais
e falência de políticas públicas”. Neste ano de 2021, a sociedade está pressionando a Câmara a revogar por projeto de decreto legislativo os decretos
presidenciais que tentam desestruturar o sistema legal de proteção contra
a tortura.
Racismo – Situação que cada vez mais
preocupa são práticas institucionais,
históricas, culturais, cada vez mais ostensivas e caracterizadoras do que
se chama racismo estrutural entre
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nós enraizado. Todos os dias nos damos contas de manifestações racistas ou discriminatórias em função de
preconceito contra a cor, as opções,
o gênero, a religião das pessoas. Esse
discurso de ódio, frequentemente
disfarçado de “liberdade de expressão”
tendo causado mortes e muito sofrimento. Nesse sentido, merece comemoração, a decisão de outubro do
STF (por 8 votos a um) de equiparar o
crime de injúria racial ao de racismo,
passando a ser considerado imprescritível e inafiançável. A injúria racial
era uma saída para considerar menores algumas ofensas raciais, ainda que
graves. Os efeitos do preconceito e da
discriminação se refletem nos números da violência. Enquanto as taxas de
homicídio de negros cresceram 11,5%
no período de 2008 a 2018, a taxa
para não negros caiu 12%, segundo o
Atlas da Violência de 2020. A conclusão é evidente: o combate à discriminação deve ocupar todos os ambientes da sociedade.
Violência policial – Começam a se
avolumar os casos de chacinas cometidas por policiais e travestidas de
operações contra o crime. O Instituto Fogo Cruzado aponta a morte de
766 pessoas em favelas do Rio de Janeiro, apesar da decisão provisória do
STF, na ADPF n.º 635, que impôs restrições ao uso abusivo da força contra comunidades vulneráveis do Rio
de Janeiro. Em quase todos os casos
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com mortes nota-se a inexistência de
prévia comunicação da operação ao
Ministério Público, a quem incumbiria exercer o controle da indispensabilidade da operação, nos termos exigidos pelo STF. As chacinas vão se
acumulando – Fallet, Jacarezinho, Salgueiro –, espraiando-se por outros estados como Minas Gerais, que registrou a inacreditável operação policial
de Varginha, com 26 pessoas mortas, sem sobreviventes e sem policiais
mortos ou feridos, seguindo a apuração sem qualquer transparência, o
que parece indicar “standard” de execução extrajudicial. Violência policial
gera mais violência, com 73 agentes
de segurança baleados neste ano na
região da Grande Rio: 30 morreram,
sendo os dados até maio. Aguarda-se
agora a decisão definitiva do STF para
os próximos dias que ajude a colocar
parâmetros nesse tipo de ação policial,
inviabilizando a impunidade e a licença para matar, não prevista em qualquer lei que ainda parece orientar algumas polícias.
CPI, vacinação e auxílio emergencial
– Em tempos de Covid-19, a CPI da Covid no Senado assinala um marco da
recuperação da confiança da sociedade no Senado da República. O relatório da CPI enfrenta os fatos que podem caracterizar crimes cometidos
pelo presidente e outras altas autoridades da República, como também
desvenda as estratégias de dissemi-
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nação da pandemia para obtenção da
imunidade de rebanho. Também assinala as medidas contra o isolamento
social que seguramente influíram no
elevado número de vítimas da pandemia. Aponta a proposital confusão
do governo federal em relação à decisão do STF, importante por afirmar a
competência de estados e municípios
no controle da pandemia, não constituindo qualquer restrição à União
para proceder da mesma forma. Casos de malversação de fundos, os absurdos do enfrentamento da Covid
em Manaus, a identificação dos grupos vulneráveis específicos como negros, mulheres, indígenas, quilombolas, mostraram um governo federal
despreparado para a gestão da pandemia, agravando a desigualdade pela
indiferença do Ministério da Saúde na
gestão da crise sanitária. Governos estaduais conduziram campanhas contra o vírus, notadamente de vacinação
e outras cautelas recomendadas pela
OMS, com muito sucesso, forçando o
governo federal a segui-los na estratégia exitosa. A manutenção do auxílio
emergencial impediu o agravamento da situação de desemprego e fome
em nosso País.
Desenvolvimento Sustentável – No
entanto, estamos longe de cumprir os
objetivos de desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas até 2030, pelos retrocessos verificados, segundo o
Grupo de Trabalho da Sociedade Civil
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Indígenas continuam como vítima preferencial de
projetos atentatórios à dignidade da pessoa humana

para a Agenda 2030. “O ano de 2020
se encerrou com mais de metade da
população do País (113 milhões de pessoas) em situação de insegurança alimentar, sem saber se teriam o que
comer no dia seguinte. 19 milhões de
pessoas passaram fome. Vale ressaltar
que a fome atinge 10,7% das famílias
negras, contra 7,5% das famílias brancas. Ou seja, a pandemia agrava a desigualdade social no Brasil”.
Indígenas – Continuam como vítima
preferencial de projetos atentatórios
à dignidade da pessoa humana. O governo Bolsonaro já foi denunciado internacionalmente pelo incentivo ao
desmatamento e à mineração em terras indígenas ao que se soma o Projeto de lei 490, sustentado pela bancada
ruralista no Congresso. Isto e a reto-
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mada do julgamento do marco temporal no STF levou milhares de manifestantes indígenas a Brasília para
exigir a retomada das demarcações de
terra e o fim de projeto que libera a mineração nessas áreas.
Lei de Segurança Nacional – O Congresso finalmente aprovou lei que revoga a LSN, substituindo-a por normas em favor do Estado Democrático
de Direito incorporadas ao Código
Penal.
Sociedade civil, as tentativas de retrocesso e a resistência – A ministra
intitulada dos Direitos Humanos prepara uma revisão secreta das políticas públicas de direitos humanos, sem
qualquer participação da sociedade
que ajudou a construí-las durante go-
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vernos anteriores. Isso mostra que a
sociedade civil organizada deve permanecer em 2022, como neste ano de
2021 e nos anos anteriores, em atividade de resistência ao retrocesso, em
permanente estado de alerta, levando
aos Tribunais, por meio de ações constitucionais ou mesmo do uso do amicus curiae, os agravos cometidos pelo
governo federal e seus simpatizantes.
O princípio da proibição do retroces-

Retrospectiva 2021

so impede, em tema de direitos fundamentais, que sejam desconstituídas
as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que
ele vive. A Constituição Federal traz
como fundamentos do Estado Democrático de Direito, entre outros, a cidadania e a dignidade da pessoa humana.
Esse é o desafio: cumprir a Constituição e a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
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O Direito Administrativo:
o ano de 2021 e um olhar para
o consenso e o desempenho
MARCELA ARRUDA
LUIS FELIPE M. D. DE QUEIROZ
Originalmente publicado no Estadão

As inovações legislativas anunciadas
em 2021 representaram um grande marco para questões que impactam diretamente os interesses dos entes federativos, Tribunais de Contas,
agentes públicos e também de todos
que desejam contratar com o Poder
Público, portanto, todas abrangidas
pelo que chamamos de direito administrativo. Entre as várias discussões,
identificamos algumas que demonstram o reforço do interesse na pauta
da consensualidade e no controle por
resultados, merecendo reflexões, a seguir sintetizadas.
No que se refere à consensualidade,
observa-se que no Estado Democrático de Direito não pode mais prevalecer as decisões pautadas unicamente
pelo autoritarismo e unilateralidade,

que apenas atraem o descrédito do
administrador público. A participação do administrado no processo de
tomada de decisão é indispensável
para garantia de direitos e o alcance
de decisões responsáveis.
Ao que parece, apesar de alguns retrocessos, o Legislativo começa a compreender que a Administração Pública, no exercício das suas funções
administrativas, deve ser pautada no
consensualíssimo (concertação) e observância das consequências práticas
das decisões na relação com os particulares (consequencialismo).
Essas premissas de atuação do estado, por sua vez, acabam por refletir no
conjunto de normas que regulam a
atuação do Estado, exigindo mudan-
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ças não apenas nos instrumentos de
contratação pública e na relação dos
cidadãos com a Administração, mas
também nos modelos de controle da
atividade administrativa.

Ainda no que diz respeito à identificação do fortalecimento de uma Administração Pública mais consensual, destacamos a recente Lei de Incentivo às
Parcerias Público-Privadas dos entes
federativos (Lei nº 14.227, de 20 de outubro de 2021), que autoriza a União a
participar, na qualidade de cotista, no
limite total de R$ 11 bilhões, de fundo
que tenha por finalidade viabilizar a
estruturação e o desenvolvimento de
projetos de concessão e de parcerias
público-privadas da União, dos estados,
do Distrito Federal e dos municípios.
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As parcerias firmadas entre a Administração Pública e o particular para execução ou operação de determinada
atividade, por exemplo, são exemplos
de expressão da Administração Pública consensual. Assim, as recentes alterações que favorecem esse tipo de
parceria não apresentam exatamente
inovação, o que se tem de novo é o fortalecimento e a diversificação dos instrumentos contratuais como forma

de estimulo e desenvolvimento desse modelo.

Entre as várias discussões, algumas demonstram o
reforço do interesse na pauta da consensualidade e
no controle por resultados
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Nunca é demais relembrar que a adoção do mecanismo de contratação
por meio de PPPs é essencial para o
desenvolvimento de grandes projetos de infraestrutura, especialmente
diante do vultoso investimento necessário à consecução do projeto – que,
por muitas vezes, pode compreender
a oferta de serviços públicos aos particulares combinada com a execução
de grandes obras de engenharia.
É justamente nesse ponto que a legislação vem avançando na adoção de
mecanismos de controle interno que
estimulem um maior planejamento
das contratações públicas e priorize o
alcance de resultados (desempenho)
em detrimento do mero cumprimento formal das previsões contratuais,
que tem ganhado cada vez mais espaço nas normas que regem a atuação
da Administração Pública.
Assim, no que se refere ao estímulo
ao controle por resultados, também
observamos que a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos
(Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021)
estabelece que as contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo
(art. 169). Essa novel legislação impõe
à Administração Pública a necessidade de acompanhamento constante
e ordenado dos contratos firmados
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pelo estado, deixando para trás aquele modelo que visava, exclusivamente,
avaliar os resultados da contratação a
posteriori, ou seja, ao final do contrato administrativo.
E não é apenas no âmbito dos contratos administrativos que se verifica
sugestões de alteração dos modelos
de controle e avaliação de desempenho. Note-se que a alteração prevista
na proposta de reforma administrativa (PEC 32/2020) dispõe sobre a alteração das regras para avaliação de desempenho do servidor público, que
deverá ocorrer com a participação
do usuário do serviço público e poderá resultar na demissão do agente
público no caso de resultados insatisfatórios em duas avaliações consecutivas ou três intercaladas, no período
de cinco anos. Nesse ponto, vale recordar que a Constituição Federal de
1988, com as alterações promovidas
pela Emenda Constitucional nº. 19, já
prevê avaliação de desempenho para
os servidores, mas o Legislativo deixou de regulamentar o tema ao longo
dos anos e agora retorna com a sugestão de nova alteração à CF/88.
Esses exemplos evidenciam uma ideia
de controle por desempenho até então sedimentado na legislação e que
terão relevante impacto no desenvolvimento de projetos e formulação de
novas políticas públicas, o que, inva-
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riavelmente, tem como plano de fundo a busca pela melhoria da qualidade
do serviço público e pela racionalidade no uso e distribuição do orçamento público (economicidade).
Outra importante alteração legislativa ocorrida nesse ano, e que não poderia passar despercebida, foi mudança realizada na Lei de Improbidade
Administrativa pela Lei nº 14.230, de
25 de outubro de 2021.
Embora referida alteração legal seja
alvo de muitas críticas, é certo que o
novo texto da lei se aproximou da finalidade para a qual essa norma havia sido criada, ou seja, responsabilizar os agentes públicos e privados
que dolosamente se beneficiem de
irregularidades com o uso de dinheiro público ou da máquina administrativa. Afastou-se, portanto, a responsabilização de agentes públicos
por ato que tem como consequência eventual prejuízo aos cofres pú-
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blicos, mas decorrentes de condutas
de natureza culposa, como a falta de
conhecimento técnico, ou eventuais
omissões funcionais decorrentes da
própria carência da estrutura administrativa.
Ao mesmo passo, a nova Lei de Improbidade trouxe a possibilidade de acordos para determinadas circunstâncias,
demonstrando o incentivo à consensualidade, ainda que da redação atual
tenhamos severas críticas, a serem
tratadas em momento oportuno.
As alterações legislativas recortadas
acima espelham diretrizes e orientações que estão se consolidando ao
longo das últimas décadas, com prestígio ao consenso e a eficiência nas relações firmadas com a Administração
Pública, sendo indispensável a participação da sociedade civil no exercício do controle social para garantir a
adequada aplicação das novas normas legais.
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Terceiro Setor:
como enfrentar
o pós-crise?
RAQUEL GRAZZIOLI
Originalmente publicado no Estadão

No final de 2020, escrevemos uma retrospectiva do ano para o Terceiro Setor. Foram destaques as dificuldades
impostas às Organizações da Sociedade Civil (OSCs) pela pandemia de Covid-19, que aumentou a desigualdade
socioeconômica do País e evidenciou
a incapacidade do Poder Público de
enfrentá-la.
A crise impactou diretamente a captação de recursos pelas entidades sem
finalidade lucrativa, causou a suspensão total ou parcial das atividades e
foi fundamento para o contingenciamento e redução de repasses públicos
no âmbito de parcerias com o Estado.
O estudo “Impacto da Covid-19 nas
OSCs brasileiras: da resposta imediata à resiliência”, realizado pela
Mobiliza em parceria com a Roes Part-

nes, demonstra bem essa realidade:
73% das OSCs relatam que foram impactadas e a crise as enfraqueceu muito (36%) ou parcialmente (37%). E 87%
das OSCs tiveram todas (36%) ou parte (51%) de suas atividades interrompidas ou suspensas.
O ano de 2021, infelizmente, não foi
uma grande ruptura desse cenário, mas
sim uma continuação dos mesmos desafios já experimentados ao longo do
ano passado, não obstante o avanço da
vacinação no Brasil. Além dos desafios
tradicionais, a atuação do Poder Executivo Federal evidenciou novas preocupações, como meio ambiente, ciência,
democracia e direitos indígenas.
Apesar de todas as dificuldades, foi e
continuam sendo notáveis a resiliência, criatividade e articulação das OSCs,
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Merecem destaque as entidades que se dedicam à
saúde e à assistência social, por atuarem na linha de
frente do enfrentamento da pandemia de Covid-19 e
do combate à fome e à pobreza

a partir de uma atuação em rede, de
base comunitária e com foco no atendimento da população mais vulnerável.
Merecem destaque as entidades que
se dedicam à saúde e à assistência social, por atuarem na linha de frente do
enfrentamento da pandemia de Covid-19 e do combate à fome e à pobreza. Foi por meio dessas entidades que,
por exemplo, serviços públicos essenciais foram prestados e recursos chegaram às populações mais afetadas.
Igualmente, vale mencionar a efetiva resposta dadas pelas Organizações
Sociais que operam hospitais públicos, que – logo no início da pandemia
– imediatamente revisitaram seus planos de trabalho para suprir a urgência
do atendimento clínico do coronaví-
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rus. O setor cultural também encontrou saídas para o fechamento total
dos museus: se mobilizaram para disponibilizar conteúdo online, visitas
virtuais guiadas e experiências interativas para os usuários.
Após quase dois anos de combate à
pandemia, marcados por inseguranças e incertezas, é possível afirmar que
as entidades do Terceiro Setor continuarão aliadas importantes na busca
pela efetivação de direitos fundamentais e sociais.
A questão que permanece agora é:
como enfrentar o período pós-crise?
Em primeiro lugar, é essencial fortalecer o número de doações destinadas
às OSCs.
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O Índice de Solidariedade 2021
(World Giving Index), realizado pela
Charities Aid Foundation, aponta o
Brasil em 54º lugar no ranking. Apesar
do país ter subido 14 posições em relação a 2018, ainda ocupa uma posição
baixa, dentre 114 países no total.
O Monitor das Doações Covid-19, iniciativa da ABCR, cujo objetivo é consolidar e dar maior transparência ao
número das doações realizadas em razão do coronavírus, apresenta números positivos: até a data deste artigo, foram doados mais de 7 bilhões de reais.
Porém, a demanda continua aumentando. Esse movimento de solidariedade deve ser perene, e não apenas durante a pandemia. As doações devem se
expandir para todas as áreas, para além
da saúde e assistência social, e também
se direcionar não apenas a projetos carimbados, mas ao custeio administrativo das próprias organizações.
A reforma tributária atualmente discutida é uma excelente oportunidade
para fortalecer a cultura de doação do
país, mas enfrenta obstáculos. Há três
textos principais que estão sendo debatidos no Congresso, mas nenhum
endereça as demandas do Terceiro
Setor como prioridade.
Além de poder simplificar o sistema
tributário, a reforma pode ampliar os
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benefícios fiscais para as OSCs e tocar
em um tema caro ao setor: o ITCMD –
Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação, que incide sobre as doações recebidas.
Além de ter uma finalidade extremamente questionável, por incidir sobre
valores que poderiam ser destinados
integralmente para projetos de interesse público, representa um valor ínfimo para os cofres públicos. Conforme publicação da FGV Direito, para o
estado de São Paulo (que mais arrecada ITCMD no Brasil), o recolhimento
de ITCMD representa menos de 1% da
arrecadação total. Vale lembrar que
essa porcentagem considera tanto
heranças como doações, de organizações com e sem fins lucrativos, de forma que a arrecadação em relação somente às doações ao Terceiro Setor
deve ser ainda mais insignificante.
Uma isenção ampla para as OSCs tem
o potencial de alavancar a captação
de recursos, bem como fortalecer a
sustentabilidade econômica das entidades e contribuir para a geração de
impacto na sociedade.
Em segundo lugar, o momento requer o fortalecimento da colaboração e estreitamento do diálogo entre
parceiros, tanto público como privados, nacionais e internacionais. A ideia
é congregar interesses e somar forças.
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São exemplos de iniciativas e movimentos de articulação a Ação Brasileira de Combate às Desigualdades;
Plataforma de Direitos Humanos –
Dhesca Brasil; Pacto pela Democracia; Rede Liberdade e Coalizão Brasil
Clima, Florestas e Agricultura, além
de entidades mais tradicionais como
ABONG, Rede Filantropia e FONIF.
Em terceiro e último lugar, é necessário o fortalecimento da governança
das entidades do Terceiro Setor.

Manter uma boa estrutura de governança é um caminho para garantir que a organização atue de forma
eficiente e inovadora, exercendo um
papel ético e ativo na sociedade. Especialmente num contexto de desconfiança e criminalização do Terceiro Setor, pode ajudar a aumentar
a credibilidade das OSCs e qualificar
a sua comunicação junto ao público,
aproximando doadores.

De forma geral, a governança envolve
a criação de mecanismos que podem
proporcionar maior transparência e
assegurar instâncias que zelem pela
adequação das atividades desenvolvidas. As regras de governança, se
atualizadas e adequadas, têm potencial para ampliar a conformidade e a
legitimidade das decisões, garantir o
alinhamento entre discurso e prática
e mitigar riscos de responsabilização
e de reputação.

Para o ano de 2022, que o Terceiro Setor continue forte e atuando em prol
de uma sociedade mais justa, democrática e cidadã. Mas não deve fazer
isso sozinho: cabe ao Estado criar um
ambiente regulatório favorável ao desenvolvimento as suas atividades, e a
todos nós promover os direitos sociais,
especialmente de pessoas em situação de maior vulnerabilidade social,
que necessitam de respostas urgentes
e efetivas.
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Destaques tributários
em 2021
CLAUDIA ROBERTA DE SOUZA INOUE
Originalmente publicado no Estadão

O ano de 2021, assim como o de 2020,
certamente será lembrado como mais
um ano de pandemia, em que muitas
das decisões, seja de que ordem forem,
terão seus reflexos sentidos ao longo dos próximos anos. Mas, 2021 também será lembrado como o ano em
que questões tributárias, de suma relevância, foram finalmente decididas.
Certamente, a de maior destaque, e
considerada a “tese do século”, foi a
proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos
de declaração do RE 574.706, em que
se decidiu pela inconstitucionalidade da inclusão do ICMS destacado na
nota fiscal na base de cálculo do PIS e
da Cofins.
O impacto dessa decisão só não foi
maior porque aplicada a modulação

dos efeitos, de modo que passou a valer apenas a partir do dia 15 de março
de 2017, ressalvadas as ações propostas até esta data.
Mas, fato é que esse tema ainda é objeto de vários embates, inclusive quanto
aos casos em que proferidas decisões
transitadas em julgado após a data de
corte acima, e também pela resistência do Fisco já apresentada por meio
de Parecer Cosit, felizmente não compartilhado pela PGFN.
Da mesma forma, servirá de precedente para amparar outras discussões, as
chamadas teses filhotes, como é o caso
da exclusão do ISS, do IR e da CSLL.
E por falar em IR e CSLL, outra importante decisão proferida pelo STF em
sede de repercussão geral, como Tema
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2021 será lembrado como o ano em que questões
tributárias de suma relevância foram finalmente
decididas

962, afasta a incidência desses tributos sobre os juros Selic aplicados em
casos de ação de repetição de indébito, uma vez que estes visam recompor
o patrimônio, e não geram acréscimo
patrimonial ou lucro.
Outro caso sujeito à modulação dos
efeitos foi o RE 851.108, em que se decidiu que Estados e o Distrito Federal
não possuem competência legislativa para instituir a cobrança do ITCMD
nas hipóteses de doações advindas do
exterior, em função da ausência de lei
complementar. Aqui firmou-se o entendimento de que os efeitos desse
julgamento somente seriam válidos a
partir da data da publicação do acórdão, ou seja, 20 de abril de 2021, ressalvadas as ações judiciais pendentes em
que se discutia a qual estado o contri-
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buinte deveria efetuar o pagamento
do ITCMD (bitributação) e a validade
da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente.
Porém, o direito de repetição àqueles
que indevidamente recolheram esse
tributo não foi contemplado na modulação. Além disso, uma vez regulamentada por lei complementar, a cobrança será devida.
Significativa decisão que também impacta muitos contribuintes foi proferida nos autos do EAREsp 31.084, tendo
a 1ª Seção do STJ, por maioria de votos, firmado entendimento de que o
que deve ser levado em consideração
para a adoção do regime das Sociedades Uniprofissionais – SUP, é a natureza do serviço pessoal e em nome
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da sociedade, não podendo o simples
regime societário de LTDA ser motivo isolado de desenquadramento. A
depender do caso concreto, o contribuinte pode buscar não apenas anular
eventual débito, como também pleitear seu reenquadramento no regime.

tributos, e do próprio Poder Executivo,
com especial destaque para o reajuste
da faixa de isenção do IR, e tributação
dos lucros e dividendos, atualmente
isenta, à alíquota de 15%.
Diante do foco na votação da PEC dos
precatórios, e anseio por um novo Refis, é provável que esse tema da Reforma Tributária seja retomado apenas
em 2022, não entrando assim na retrospectiva do corrente ano.

Também de grande relevância foi a decisão proferida na ADI 4296/DF, em
que se declarou a inconstitucionalidade de dispositivo da lei nº 12.016/09
que vedava a concessão de medida liminar em Mandado de Segurança Porém, ainda que aprovado, deverá
que tinha por escopo a compensação ser assegurado o direito à segurança
de créditos tributários, a entrega de jurídica e irretroatividade da norma,
mercadorias e bens provenientes do com a não tributação das distribuiexterior, a reclassificação ou equipa- ções decorrentes dos lucros apurados
ração de servidores públicos e a con- antes de 31/12/2021.
cessão de aumento ou a extensão de
vantagens ou pagamento de qualquer Trata-se de mais um tema que, ainnatureza. Além de dar efetividade às da que venha a ser eventualmentutelas, ela reforça a necessidade de te votado em 2021, também o será, a
respeito ao devido processo legal, e ao exemplo das decisões judiciais anteestado democrático de direito.
riormente citadas, alvo de novos e incansáveis debates, de modo que qualMas, de fato, tema que não passou des- quer retrospectiva tributária que se
percebido ao longo de 2021, foi a Re- faça, como já mencionado em artigo
forma Tributária, com propostas da anterior, terá seus efeitos sempre proCâmara e do Senado de unificação de jetados para os anos seguintes.
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Melhoria do
ambiente de negócios
foi o desafio de 2021
LAURO CESAR MAZET TO FERREIRA
Originalmente publicado no Estadão

O ano de 2021 foi tão desafiador quanto o de 2020 para toda sociedade por
conta da pandemia de Covid-19, mas
com o alento do avanço da vacinação
da população adulta, que traz esperança para uma retomada fundamental da economia de um modo geral.
Nesse contexto de retomada da economia e tentativa de melhoria do
ambiente de negócios brasileiro e de
todo ecossistema de inovação brasileiro, podemos destacar duas produções legislativas de 2021 salutares para
o País, a saber: o Marco Legal das Startups (Lei Complementar 182/21) e a
Lei de Melhoria do Ambiente de Negócios (Lei 14.195/21).
A Lei Complementar 182/21, que instituiu o chamado Marco Legal das Start-

ups, trouxe um conjunto de normas
que visam regulamentar o mercado
de inovação brasileiro trazendo mais
segurança jurídica, seja para as empresas, para os investidores e para o
Poder Público.
O Marco Legal das Startups regulamentou a proteção do investidor
quanto à responsabilidade por atos
de gestão das startups investidas, exceto se demonstrado fraude, dolo ou
simulação, dispôs sobre a simplificação de regras societárias para companhias de capital fechado, permitindo a publicação de balanços e
demais atos societários por meios
eletrônicos, além da flexibilização de
regras para as companhias de menor
porte (receita bruta anual inferior a
R$ 500 milhões), visando facilitar o
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Podemos destacar duas produções legislativas de
2021 salutares para o País: o Marco Legal das Startups
e a Lei de Melhoria do Ambiente de Negócios

acesso ao mercado de capitais dessas sociedades.
Também regulamentou o ambiente regulatório experimental, o tal do
sandbox regulatório, que permite estreitamento do Poder Público com
modelos de negócios e soluções inovadoras.
Outra inovação trazida pelo Marco
Legal das Startups está no campo da
licitação e da contratação de startups
inovadoras pelo Poder Público, com a
criação de um modelo especial de licitação, por meio da qual a proposta
mais vantajosa para a Administração
Pública não se pautará somente pelo
melhor preço, mas, principalmente,
pelo (i) potencial de resolução do problema que a proposta oferece; (ii) pelo
o grau de desenvolvimento da solu-
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ção proposta; e (iii) pela a viabilidade
e a maturidade do modelo de negócio
da solução e de um tipo de contrato
público de solução inovadora, conferindo mais segurança às startups que
se relacionam com o governo (as chamadas GovTechs).
Já a Lei 14.195/21, teve a pretensão de
trazer melhorias ao ambiente de negócios brasileiro com a facilitação de
abertura de empresas, a emissão de
alvará automático para empresas que
exercem atividades de grau de risco
médio, além de simplificação do sistema de registro de companhias e de
simplificação em alguns procedimentos no âmbito do comércio exterior.
Além desses destaques, essa lei dispôs
sobre a transformação automática de
toda empresa individual de responsa-
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bilidade limitada (Eireli) em sociedade limitada unipessoal, deixando de
existir aquele tipo societário e uma
série de alterações à Lei das S/A no
que concerne à proteção dos acionistas minoritários, tais como: a atribuição de voto plural para determinada
classe de ação, a ampliação do prazo
de convocação assembleia, realização
desta de forma digital, o requerimento de adoção de voto múltiplo para
eleição de conselheiros, dentre outras normas de proteção aos acionistas minoritários.
Tais leis, aprovadas pelo Congresso
Nacional em 2021, buscam, portanto,
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o aprimoramento do ambiente de negócios brasileiro e uma maior eficiência do mercado como um todo.
Apesar das dificuldades impostas pela
pandemia, o saldo de 2021, no âmbito
jurídico para a melhoria do ambiente
de negócios, pode-se dizer que foi positivo, dadas as aprovações das duas
leis citadas neste artigo. Esperamos
que em 2022 — que será ainda mais
desafiador em razão da natural tensão política que deverá permear todo
o ano por causa das eleições gerais —
possamos experimentar um cenário
com maior segurança jurídica, dada
a consolidação desses marcos legais.
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O Brasil está no rumo
da universalização do
saneamento?
RUBENS NAVES
Originalmente publicado no Estadão

O novo Marco Legal do Saneamento Básico foi sancionado pela Presidência da República em 15 de julho
de 2020 e o Superior Tribunal Federal,
por decisão majoritária, atestou sua
plena constitucionalidade em 2 de
dezembro de 2021. Desde que entrou
em vigor, a nova legislação vem propiciando avanços na privatização de serviços, tendência que, com a maior segurança jurídica provida pela decisão
do Supremo, deverá, doravante, se
ampliar.
Para que as mudanças em curso configurem um movimento eficaz no sentido do cumprimento das metas de
universalização, até 2033, estipuladas
pela nova lei, questões decisivas precisam ser identificadas, compreendidas
e enfrentadas. Desafios que aumentam na medida em que foram negli-

genciados ou insuficientemente tratados no debate público acerca do novo
marco legal, dominado por argumentos simplistas em favor de uma solução privatizante, “de mercado”.
O resultado do julgamento da constitucionalidade da nova legislação pelo
Supremo, se, por um lado, proveu
mais segurança jurídica para investidores, planejadores e gestores, por
outro acrescentou novos pontos de
preocupação, sobretudo em relação
ao pacto federativo.
Apresentarei a seguir um resumo das
novidades e mudanças trazidas pelo
novo Marco Legal do Saneamento,
bem como uma breve análise do julgamento no STF e questões decisivas
para que os rumos do setor possam
realmente levar o País à superação do
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seu grande déficit civilizacional e socioambiental na área do saneamento básico.

Privatizações e investimentos
A vigência do novo Marco Legal do Saneamento (que passarei a designar
pela sigla MLS), articulada a novas fontes de recursos públicos criadas para
alavancar o avanço da iniciativa privada no setor – com destaque para o
papel do BNDES na estruturação de
leilões vinculados a linhas de financiamento –, vem gerando resultados expressivos em termos de perspectivas
de investimentos.
De acordo com o Ministério da Economia, nos 12 meses entre outubro
de 2020 e setembro de 21, os projetos
de saneamento em fase de contratação na carteira do BNDES alcançaram
a cifra de R$ 35,3 bilhões – montante
cerca de dez vezes maior que a média
de R$ 3 bilhões anuais registrada nos
anos anteriores.
Em vários estados – Alagoas, Amapá,
Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e
Rio de Janeiro –, sobretudo por meio
do modelo de concessão, plenas ou
parciais, mas também de parceria público-privada (PPP) e subdelegação,
importantes blocos territoriais anteriormente a cargo de empresas públicas de saneamento passarão a ser
atendidos por agentes privados.
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A adesão aos modelos de prestação
de serviços de saneamento previstos
no MLS e incentivados por oferta ou
promessa de recursos federais deverá
avançar em 2022, em vários estados.
No Rio Grande do Sul, por exemplo,
os serviços hoje prestados pela Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) deverão passar a ser integral ou parcialmente prestados pelo
setor privado.
Seguindo determinação do marco legal, governos estaduais já definiram
mais de 100 blocos territoriais cujos
serviços de saneamento deverão ser
disputados conforme o modelo concorrencial consagrado pelo MLS. A
confirmação da disponibilidade desses lotes para editais e leilões depende agora da adesão – até o fim de março de 2022 – dos municípios que os
integram.
Somados, os recursos que deverão ser
aportados ao longo da vigência das
concessões leiloadas no Rio de Janeiro, Amapá e Rio de Janeiro atingem
R$ 47,3 bilhões. Com outras dezenas
de bilhões de reais em investimentos
projetados por contratos já firmados
ou que deverão ser definidos e disputados em breve, entusiastas do MLS
estimam que o Brasil consiga nos próximos anos atingir e manter os investimentos em patamar suficientes para
o atingimento das metas de universalização até 2033.
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Aposta de risco
O aumento de aporte de capital – seja
público e privado – é não só bem-vindo como indispensável para a necessária expansão da infraestrutura e dos
serviços de saneamento rumo à universalização. Mas para que maiores investimentos se sustentem ao longo da
próxima década e resultem no atingimento dessa grande meta nacional, a
eficácia dos modelos de prestação de
serviços, dos meios de financiamento
do setor, das fórmulas de subsídio às
populações de menor poder aquisitivo e dos sistemas de regulação, acompanhamento e cobrança de metas
será posta à prova.
A aposta do novo MLS para acelerar e
sustentar a expansão dos sistemas de
saneamento se concentra na abertura de oportunidades e articulação de
incentivos para o setor privado. Trata-se de uma fórmula “pró-mercado”
(ainda que essa ideia demande qualificação e ressalvas, pois refere-se a serviços públicos que, no âmbito da sua
prestação têm natureza monopolista,
e cuja viabilidade econômica e eficácia social dependem muito de regulação e financiamento públicos) ao estilo da onda privatizante que prometia
revolucionar os serviços públicos nas
últimas décadas do século passado.
Os principais riscos dessa aposta decorrem do gradual desmonte e provável eliminação do modelo que hoje
organiza a maior parte dos melhores
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e mais consistentes sistemas regionais
de saneamento do país: o dos contratos de programa.
Funcionam sob o modelo dos contratos de programa empresas públicas ou de economia mista controladas pelos poderes públicos estaduais
como a Sabesp paulista. Por essa fórmula, os sistemas são pensados e geridos regionalmente, permitindo planejamento e gestão que integre os
diversos interesses públicos implicados no saneamento, como a máxima
cobertura populacional – com tarifas subsidiadas para os mais pobres –,
promoção da saúde pública, preservação de mananciais e equilíbrio ambiental.
Outra característica do modelo dos
contratos de programa é que, sem ferir a titularidade municipal do saneamento, oferece a muitos municípios
desprovidos de recursos para elaborar
e gerir planos qualificados de saneamento a possibilidade de adesão a sistemas regionais operados por companhias sob controle do poder público
estadual, propiciando solidez econômica, benefícios socioambientais advindos da gestão regional integrada e
ganhos de escala.
É verdade, sem dúvida, que o bom
funcionamento de contratos de programa em várias regiões do país não
cancela a necessidade premente de
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A vigência do novo Marco Legal do Saneamento
vem gerando resultados expressivos em termos de
perspectivas de investimentos.

busca por alternativas para levar saneamento de qualidade para as muitas localidades e regiões ainda desassistidas ou precariamente atendidas.
Contraste que se pode constatar, por
exemplo, comparando-se os cenários
de São Paulo e do Brasil. No estado
mais rico da federação, 96% da população recebe água tratada, 90% conta
com coleta de esgoto e 65% com esgoto tratado. No país todo, 84% das
pessoas recebem água tratada e 54%
contam com esgotamento sanitário,
sendo que quase a metade dos esgotos existentes são tratados.
O novo MLS instaura um sistema normativo que, se não inviabiliza imediatamente os contratos de programa,
impede que novos sejam firmados e
impõe condições e prazos-limite de
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duração para os atualmente em vigor. Estratégia que visa à abertura dos
mercados regionais mais atraentes
economicamente para concorrências
com participação da iniciativa privada,
evidencia o principal risco da fórmula privatizante em vigor ao induzir o
desmonte de um modelo estruturado,
testado e exitoso em boa parte do País.
Em dezembro de 2021, anunciou-se
um primeiro embate entre o espírito
privatizante da nova legislação e interesses estaduais e municipais no sentido da continuidade de contratos de
programa. A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), empresa que,
a exemplo da Sabesp, tem ações negociadas em bolsa de valores com controle acionário do governo estadual e
dá exemplos de excelência na presta-
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ção de serviços, atrelou a atualização
dos seus contratos segundo as regras
e metas do MLS à sua prorrogação até
2048, argumentando necessidade de
equilíbrio econômico-financeiro advinda da própria atualização. Esse arranjo é visto por defensores do MLS
como forma de burlar o novo modelo vigente.

constitucionais, humanos e sociais, de
saúde pública e de gestão ambiental,
além de obstáculo para o desenvolvimento socioeconômico. Concordando se tratar de situação intolerável, os
dez magistrados reconheceram a urgência de medidas capazes de colocar a nação, o mais rapidamente possível, no rumo para a universalização
dos serviços.

As decisões que serão tomadas em relação a conflitos como o que se anun- A partir dessas constatações – irrefucia no Paraná serão decisivas para os táveis dentro de marcos civilizados
rumos do setor do saneamento nos –, a decisão majoritária e vencedopróximos anos. Mais que isso, pode- ra, no sentido de não dar provimenrão abalar o pacto federativo fixado na to a nenhum dos pedidos constantes
Constituição.
das ADIs, baseou-se em argumentações mais questionáveis. Em síntese,
a compreensão político-jurídica preAprovação e dissidência
valecente foi a de que, se o déficit nano Supremo
cional do saneamento vem se perpeNo início de dezembro, o STF con- tuando sob a predominância de um
cluiu julgamento de quatro Ações Di- determinado modelo de prestação
retas de Inconstitucionalidade (ADIs), de serviços, isso por si só é prova suafirmando, por maioria de 7 votos a 3, ficiente da inadequação generalizaa plena constitucionalidade do novo da do referido modelo. Assim se jusMarco Legal do Saneamento. Nos vo- tificaria a abolição, ainda que gradual,
tos proferidos pelos magistrados que do referido modelo em todo o País –
compuseram a maioria, ecoaram ar- mesmo em regiões onde vem funciogumentos que proveram, ao longo nando a contento e apesar de essa imdos últimos anos, no Congresso e mí- posição configurar inédita supressão
da autonomia constitucional de endia, a adoção do MSL.
tes federativos.
Unanimemente, os ministros expuseram o grande e grave e atraso nacional Segundo a decisão majoritária do Suno campo do saneamento – déficit de premo, o Legislativo Federal pode cascidadania, de efetividade de direitos sar a autonomia de municípios para

Retrospectiva 2021

33

escolher entre as diversas formas validadas pela Constituição de prestação
de serviços públicos sob sua titularidade. Cerceamento justificado em três
etapas argumentativas: (a) a realidade
atual é intolerável, (b) essa realidade
decorre essencialmente do modelo
vigente, (c) o novo modelo, privatizante, é melhor porque trará mais recursos e eficiência para a expansão do sistema e prestação dos serviços.
A primeira parte do raciocínio é correta, necessária e mostrou-se consensual na corte. A segunda expressa certo simplismo formalista e carente de
comprovação fática (uma vez que, entre modelos legais e prestação de serviços públicos, há condições decisivas de efetividade que não decorrem
automaticamente da letra da lei, com
destaque para vontade política, investimentos e gestão), além de desconsiderar diferentes resultados de um
mesmo modelo em regiões e condições distintas.
Como disse o ministro Fachin no seu
voto (que abriu a dissidência, seguida
por Weber e Lewandowski): “não há
como compreender que a prestação
direta do serviço seja necessariamente a única responsável pela precariedade da situação do saneamento no
país, nem a privatização por si só assegura de antemão adequada prestação do serviço público, nem mesmo
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deve ser demonizada a prestação direta, mormente diante da tendência de
estatização dessa modalidade de serviços verificada em muitos países.”A
terceira ideia-chave no raciocínio básico em defesa do MLS, da evidente
vantagem de um modelo privatizante, mostra-se marcadamente ideológica quando genérica e desprovida de
evidências específicas. Generalizada,
essa ideia não corresponde ao variado
cenário brasileiro e internacional do
saneamento, repleto de bons e maus
exemplos públicos, privados e mistos –
contendo, inclusive, muitos exemplos
de regiões e localidades que privatizaram a prestação de serviços, mas vêm
optando pelo retorno a modelos estatais ou a arranjos encabeçados pelo
poder público.
Com base nessa visão, pragmaticamente matizada e atenta à higidez do
pacto federativo, os três ministros dissidentes Edson Fachin, Rosa Weber e
Ricardo Lewandowski, apresentaram
votos que reconhecem a constitucionalidade da maior parte do MLS, respeitam e saúdam a busca por mais
participação privada no esforço de superar o vasto déficit de saneamento
no País. Mas que, dando provimento
parcial aos pedidos das ADIs, consideram inconstitucionais somente partes
da nova legislação que colidem com
prerrogativas constitucionais dos municípios.
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Referindo-se ao grave déficit do saneamento no País, o ministro Fachin frisou
que “a divergência que há é em relação
aos remédios para curar a doença”. Em
seguida, deixou clara a gravidade do
risco implicado na declaração de plena constitucionalidade do novo marco legal: “violando a autonomia dos
entes federativos, nomeadamente dos
municípios, estamos curando a doença matando o doente”.
Se tivessem prevalecido, os votos dissidentes liberariam os municípios
para adotar o modelo concorrencial
promovido e incentivado pelo novo
marco legal, para optar pela prestação direta ou por meio de convênios
e consórcios (alternativas previstas no
MLS), e também para firmar e manter
contrato de programa, desde que incorporassem as metas de expansão e
universalização estipuladas pela nova
legislação. Como foram vencidos por
folgada maioria, a lei em vigor continuará impondo veto ou limitações significativas a essa terceira opção.

Realidade dos desafios
O mundo vive uma crise de paradigmas de desenvolvimento. Impasse que se revela especialmente grave
quando qualificamos o sentido de “desenvolvimento” incluindo avanços socioambientais e democráticos – campos nos quais danos, retrocessos e
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ameaças vêm se avolumando. E esses
desafios globais são, hoje, especial e
urgentemente brasileiros.
A atual explicitação das limitações e
dos desequilíbrios do paradigma neoliberal – e, especialmente, das promessas de desenvolvimento includente
por meio da privatização dos serviços
públicos, que teve seu auge nas últimas décadas do século passado – não
resultou ainda na consagração de um
novo modelo.
Diante da urgência da universalização do saneamento no Brasil, não seria razoável deixar de abrir caminho
para atração de recursos e atores que
possam colaborar nessa tarefa civilizacional e constitucional. Com todas
os seus eventuais problemas, o novo
Marco Legal do Saneamento despertou a consciência de grande parte da
sociedade brasileira para a premência
do desafio e está atraindo significativos investimentos para o setor – avanços necessários e muito bem-vindos.
As lições da história recente não devem, de modo algum, nos colocar em
oposição a esses avanços. Mas nos
alerta no sentido de nos mantermos
atentos em relação a soluções simplistas cuja lógica promocional expressa interesses particulares mais do que
compreensões consistentes, lúcidas e
inclusivas dos desafios nacionais.
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O amplo conjunto de evidências acerca da trajetória de sistemas de saneamento, no Brasil e no exterior, sugerem que a era inaugurada no País com
o início da vigência do MLS deverá ser
benéfica para certas regiões e populações, podendo ser ineficaz ou mesmo
prejudicial para outras. Para que os
avanços prevaleçam, precisaremos saber lidar com fatores para além da lógica formal da legislação.
O atingimento das metas de universalização com sustentabilidade econô-
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mica e socioambiental – cujo desafio
central é o atendimento adequado das
regiões e populações mais pobres do
País – demandará a liderança de um
Estado estratégico qualificado e atuante. Precisamos desenvolver e aperfeiçoar sinergias entre público e privado,
arranjos consistentes de financiamento a longo prazo, mobilização cidadã e
participação democrática. Devemos
também cobrar a priorização do saneamento no ciclo eleitoral de 2022 e
nas políticas públicas que serão implementadas pelos eleitos.
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